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Voorwoord

Toerisme Vlaanderen gelooft in de effectieve positieve effecten van 
vakantie. Dankzij de vele getuigenissen van vakantiegangers horen 
we hoe belangrijk vakantie voor hen is. Het hoofd even leeg maken, 
de kinderen die zich kunnen uitleven, ouders die eindelijk eens tot 
rust komen, …  - deze elementen dragen bij tot het belang van een 
vakantie.

Het is voor iedereen belangrijk om eens in een andere omgeving te 
zijn, om de batterijen terug op te laden en tot rust te komen. We kij-
ken uit naar een vakantie en denken er nog lang aan terug.

Vakantie is nodig, voor iedereen.

Steunpunt Vakantieparticipatie is nu 12 jaar oud en sinds de opstart 
van de organisatie is er veel veranderd. Het steunpunt is gebrand op 
een permanente evaluatie van zijn werking. Dit is de enige manier 
om de service naar alle partijen, zowel aanbieders als hun potentiële 
klanten, te optimaliseren. 

Dit onderzoekscahier biedt een inzicht in alle veranderingen en evo-
luties die Steunpunt Vakantieparticipatie doormaakte. Het is een op-
volger van een onderzoekspublicatie in 2008. Dit cahier geeft een 
overzicht van de werking doorheen de tijd, verzamelt getuigenissen 
en onderzoeksresultaten en geeft aan waar het platform Steunpunt 
Vakantieparticipatie naartoe wil in de toekomst.

Meer dan duizend personen werkten mee aan dit cahier. Ze deel-
den hun inzichten via focusgroepen, interviews en bevragingen, via 
telefoon of online. Een welgemeend woord van dank aan al deze 
mensen. Ook Steven Valcke, onderzoeker voor de verschillende be-
vragingen binnen Toerisme Vlaanderen, Steven Derthoo, grafisch 
vormgever van dienst, Sarah Vanhoudt, vertaler naar het Engels en 
Gudrun Willems, de projecttrekker vanuit het steunpunt, willen we 
extra prijzen voor hun harde werk. 

Het team Steunpunt Vakantieparticipatie en Prof. Lynn Minnaert  be-
danken we voor het samenstellen van dit cahier. Een bijzonder woord 
van dank aan alle medewerkers van de toeristische ondernemingen 
en sociale organisaties, ook de vrijwillige. Zonder hun engagement 
zou onze inzet zinloos zijn. 

Peter De Wilde, Administrateur-Generaal Toerisme Vlaanderen
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1.  Inleiding

In 2013 bestaat Steunpunt Vakantieparticipatie twaalf jaar en is het stilaan haar kinderschoenen ontgroeid. 
Sinds 2001 werkt het steunpunt als een knooppunt waar vraag en aanbod elkaar vinden: een platform 
waar sociale organisaties en toeristische partners elkaar ontmoeten. Samen maken ze vakanties en 
daguitstappen mogelijk voor een groeiend aantal deelnemers die hier anders vaak geen toegang toe 
zouden hebben. De groei van het steunpunt en haar werking is gemakkelijk af te lezen uit de sterke 
stijging van het aantal vakantiegangers dat elk jaar deelneemt aan daguitstappen, groepsvakanties, 
individuele en georganiseerde vakanties. In 2001 waren dat er een bescheiden 752, in 2012 waren dat 
er meer dan honderdduizend. Een cijfer om erg trots op te zijn!

Veel is veranderd in de laatste twaalf jaar. Niet alleen het aantal deelnemers is gegroeid, maar Steunpunt 
Vakantieparticipatie is uitgegroeid van een relatief onbekend, regionaal fenomeen tot een organisatie 
die een voorbeeldfunctie vervult in Europa en in de wereld. Dit onderzoekscahier biedt een inzicht in 
deze evolutie. Het is een opvolger van een onderzoekspublicatie in 2008 (‘Iedereen Verdient Vakantie 
I’): de resultaten van dit onderzoek worden hier verder onder de loep genomen en aangevuld. Vragen 
die dit cahier beantwoordt, zijn onder andere: hoe ziet armoede eruit anno 2013? Wie zijn de vakantie-
gangers die gebruik maken van Steunpunt Vakantieparticipatie? Wie zijn de toeristische aanbieders? 
Wat maakt Steunpunt Vakantieparticipatie uniek in Europa? Hoe ziet de toekomst eruit voor het steun-
punt?

In dit cahier combineren we cijfermateriaal dat we hebben verzameld sinds het laatste cahier in 2008, 
met verhalen en getuigenissen van deelnemers, aanbieders, sociale organisaties en andere partners 
die Steunpunt Vakantieparticipatie zo succesvol maken. Samen geven ze een beeld van de vele facet-
ten van het steunpunt – en zetten ze de koers voor de volgende jaren. Voor Steunpunt Vakantieparticipatie 
(net als voor de vakantiegangers!) wordt het zonder twijfel een spannende reis.

 

Dr. Lynn Minnaert

Dit Cahier werd samengesteld door Lynn Minnaert, klinisch assistent professor Robert Preston Tisch Center voor Hospitality, 

Toerisme and Sport Management aan de New York University. Haar voornaamste onderzoeksgebied is sociaal, duurzaam 

toerisme (sociaal toerisme) en evenementen (de Olympische spelen en conferenties). Lynn publiceerde reeds een breed 

spectrum aan studies over sociaal toerisme en voerde dit onderzoek in verschillende landen over meerdere doelgroepen 

(families in kansarmoede, tienermoeders, vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld). l.minnaert@nyu.edu
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2.  In context

2.1.  Armoede in Europa, België en Vlaanderen

Sinds het vorige onderzoekscahier, dat werd gepubliceerd in 2008, is de Europese maatschappij 
grondig veranderd. De economische crisis die het continent teistert, heeft ervoor gezorgd dat 
armoede en sociale uitsluiting hoog op de politieke agenda staan. Europe 2020, de groeistrategie van 
de Europese Unie, beoogt onder andere om voor 2020 20 miljoen Europeanen te vrijwaren van het 
risico op armoede en sociale uitsluiting (http://ec.europa.eu/europe2020). 

In de laatste jaren echter zijn de cijfers voor risico op armoede en sociale uitsluiting gestegen: van 
23.6% van de Europeanen in 2008, tot 24.2% in 2011. Ook al ligt het cijfer voor België onder het 
Europees gemiddelde, met 21%, betekent dit dat meer dan 1 op 5 Belgen in deze risicocategorie kan 
worden ondergebracht:
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Eurostat verwacht in 2011          Gegevens niet beschikbaar voor IE in 20111 2

Europese statistieken geven aan dat het aantal mensen in deze risicocategorie langzaam stijgt sinds 
2007 – voor België begon deze stijging reeds in 2006 (Eurostat 2013a). Bovendien zijn de Belgische 
cijfers voor langdurige werkloosheid hoog tegenover onze buurlanden: het Europees gemiddelde 
percentage van de bevolking (0-59 jaar) dat in een gezin leeft waarbij de volwassenen minder dan 
20% van de tijd werken, was 10% in 2011. Voor België is dit 13.7%. Buurlanden Nederland, Frankrijk en 
Duitsland hebben lagere percentages met respectievelijk 8.7%, 9.3% en 11.1% (Eurostat 2013b).
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Een rapport in 2010 (Vandenbroucke, 2012) toonde aan dat 15,3% van de Belgische bevolking in armoede 
leefde in dat jaar. (De maatstaf die wordt gehanteerd voor monetaire armoede is de grens van 60% 
van het mediaan netto equivalent inkomen. Dit komt overeen met 1.656.800 personen). Dit betekent 
concreet dat 15,3% van de bevolking leefde in een huishouden dat niet beschikt over een inkomen van 
12.005 € netto per jaar - of afgerond 1000 € netto per maand voor een alleenstaande en van 25.209 € 
netto per jaar of 2.101 € netto per maand voor een huishouden bestaande uit twee volwassenen en 
twee kinderen (http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_aantal_armen.htm). Het leven voor mensen 
in armoede in Vlaanderen en België verbeterde niet in 2012. De levenskost steeg en de financiële druk 
op de gezinnen bleef toenemen. Wie van een uitkering of van één inkomen moet leven, had het zeer 
moeilijk. Meer nog, uit de cijfers blijkt dat ook meer mensen boven de armoedegrens het moeilijk 
kregen (Armoedebarometer 2013). Bovendien blijft de kinderarmoede in Vlaanderen stijgen: 9,7% van 
de kinderen werd in 2012 geboren in een kansarm gezin. Van de jongeren leeft 10,4% in armoede 
(Armoedebarometer 2013). Met deze cijfers komt België op de vijfde laatste plaats in Europa (www.
unicef.be).

In Vlaanderen werd een armoedeniveau van 9,8% opgetekend, maar in Wallonië loopt dat cijfer op tot 
19,2%. De armoede in Wallonië ligt traditioneel gevoelig hoger dan in Vlaanderen, maar die kloof is de 
voorbije jaren steeds verder uitgegroeid. Waalse armoedecijfers liggen nu bijna dubbel zo hoog als 
de Vlaamse. Zeven jaar geleden kende Vlaanderen nog een armoedecijfer van 11,4% tegenover 17,1% 
in Wallonië. De groeiende kloof is te wijten aan het groter aantal werklozen en de grotere uitstroom 
van laaggeschoolde jongeren in Wallonië. Afzonderlijke cijfers over Brussel zijn niet bekend, maar 
volgens de Armoedebarometer (2013) moet daar rekening gehouden worden met een armoedeniveau 
van 30%.

Europese armoedecijfers verwijzen vaak naar de indicator ‘ernstige materiële deprivatie’. Deze 
indicator beschrijft de situatie van personen die zich geen goederen of diensten kunnen veroorloven 
die essentieel worden geacht om fatsoenlijk te kunnen leven in Europa. Armoede uit zich immers niet 
alleen op financieel vlak maar gaat veelal gepaard met uitsluiting en achterstelling op heel wat andere 
domeinen (bijvoorbeeld: tewerkstelling, huisvesting, gezondheid, onderwijs en maatschappelijke 
participatie). De mogelijkheid om een week vakantie te nemen is één van de elementen in deze 
indicator. Dit benadrukt hoe centraal vakantie wordt geacht in de Europese levensstijl. 

Mensen met een ‘ernstige materiële deprivatie’ missen minstens 4 van de 9 volgende elementen en 
zijn niet in staat om:

1 huur of courante rekeningen te betalen; 

2  hun woning degelijk te verwarmen; 

3  onverwachte uitgaven te doen; 

4  om de twee dagen vlees, vis of een proteïnerijk alternatief te eten; 

5  een week vakantie per jaar te nemen buiten hun huis; 

6  zich een eigen wagen, 7) wasmachine, 8) kleurentelevisie of 9) telefoon aan te schaffen. 
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Armoede gaat verder dan het financiële

Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op 
verschillende levensdomeinen die met elkaar verweven zijn zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, 
huisvesting, gezondheid, …

‘Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het 
individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen in 
de samenleving. Deze kloof kunnen zij niet op eigen kracht overbruggen.  Deze kloof kan enkel worden 
overbrugd wanneer de samenleving een appèl doet op het psychologische kapitaal van personen in 
armoede en hun omgeving. De samenleving maakt daarvoor economische, sociale en culturele kapi-
taalvorming voor hen toegankelijk’. (Vrancken, ea, 2007)

Volgens deze indicator leeft 5,7% van de bevolking in ernstige materiële deprivatie. Het percentage 
Vlamingen dat zich geen week vakantie buitenshuis kan veroorloven, is gestegen tot 19,6% in 2012. Bij 
de kinderen is dit zelfs 21,7% (Armoedemonitor 2013). Het bereik van Steunpunt Vakantieparticipatie 
werd in de Armoedebarometer van 2013 geselecteerd als secundaire indicator voor de categorie ‘Sa-
menleven’ (Armoedemonitor 2013, 15).

Percentage personen in huishouden in ernstige materiële deprivatie
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 ‘Iedereen heeft in zijn leven wel eens een moment van uitsluiting mee-
gemaakt, een moment of een periode van ergens niet meer te mogen 
bij horen. Jij dus wellicht ook. Denk eens terug aan dat moment, en voel 
eens terug hoe je je toen voelde. Doe dan dat gevoel  ‘x 1000’… en 
bedenk… dat armoede ook over uitsluiting gaat. Armoede gaat over het 
niet kunnen deelnemen aan wat dan ook.’

Toon De Rijck

stafmedewerker Netwerk tegen Armoede

2.2.  Kinderarmoede

In 2011 woonde 10% van de Vlamingen van 0 tot 
17 jaar in een huishouden met een inkomen onder 
de armoederisicodrempel (Armoedemonitor 
2013). Dat komt overeen met ongeveer 130.000 
kinderen.

Sommige kinderen lopen een hoger risico om in 
armoede op te groeien dan andere (Geerts e.a, 
2012). Bepalende risicofactoren zijn:

 - De leeftijd van het kind: in Vlaanderen ligt het 
armoederisico gevoelig hoger bij de jongste 
kinderen.

 - Het type gezin waarin het kind opgroeit: de 
meeste kinderen die onder de armoedegrens 
leven, leven in een eenoudergezin of in 
een gezin met drie of meer kinderen. De 
gezinssamenstelling bepaalt dus in grote mate 
welke kinderen een risico op armoede lopen. 

 - Het al dan niet werken van de volwassenen 
in het gezin: het armoederisico is kleiner voor 
kinderen wiens ouders werken. Werkloosheid 
in het gezin versterkt het risico om in armoede 
op te groeien. In Vlaanderen leeft 69% van 
alle kinderen die opgroeien in een gezin waar 
niemand werkt, onder de armoedegrens.

Kinderarmoede heeft een aanzienlijke impact op 
lange termijn (Geerts e.a., 2012). Opgroeien in een 
arm gezin heeft nefaste gevolgen voor het welzijn 
en de psychosociale ontwikkeling van het kind. 
Op persoonlijk vlak kunnen kinderen achterstand 
die ze oplopen tijdens de eerste levensjaren niet 
meer inhalen. De omstandigheden waarin kinderen 
opgroeien, beïnvloeden hun fysieke en mentale 
gezondheidstoestand wanneer ze volwassen zijn. 
Ook de cognitieve, sociale en affectieve ontwikkeling 
van het individu op volwassen leeftijd wordt 
beïnvloed door de blootstelling aan risico’s tijdens 
de kindertijd. Zelfs bij gunstige omstandigheden op 
latere leeftijd dragen zij de gevolgen van de weinig 
stimulerende eerste levensjaren. 

Armoede tijdens de kinderjaren gaat vaak 
gepaard met een vertraagde fysieke en mentale 
ontwikkeling en verhoogt daarom de kans om 
als volwassene in armoede terecht te komen. 
De kinderarmoede bepaalt de armoede bij 
volwassenen. Het individu maakt weinig kans 
om te ontsnappen aan deze intergenerationele 
overdracht van armoede. 

Gezien de ernst, heeft de Vlaamse regering vanaf 
2011 van kinderarmoede een prioriteit voor de 
Vlaamse regering gemaakt.
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2.3.  Het belang van vakantie

In tijden van economische crisis en hoge werkloosheid kan praten over vakantie frivool lijken. Ook 
al is de mogelijkheid om een weekje vakantie buitenshuis te nemen opgenomen in de Europese 
statistieken als een element van ‘ernstige materiële deprivatie’, voor velen lijkt vakantie misschien 
eerder een luxe, een extraatje, iets als een spelconsole of een nieuwe smartphone: leuk om te hebben, 
maar men kan het ook zonder stellen. In veel Europese landen echter wordt vakantie gezien als iets 
waarvoor een meer fundamentele behoefte bestaat, iets dat een meerwaarde kan bieden aan de 
maatschappij. In deze landen is ‘sociaal toerisme’ een manier om de vakantieparticipatie te vergroten. 
Sociale spelconsoles zijn het niet. Dit betekent dus dat aan toerisme en vakantiebeleving een speciale 
positie wordt toegekend. Waarop is deze speciale positie gebaseerd? Wat maakt een vakantie zo 
anders dan een gadget of luxeproduct?

Toerisme wordt vaak beschouwd als een ervaring die bijdraagt tot algemeen welzijn. Deze bijdrage 
is vaak langduriger dan de vakantie zelf. Ze begint voor de vakantie van start gaat met het uitkijken, 
verlangen en aftellen naar de vertrekdag. Ze blijft nazinderen na de vakantie door de vele mooie 
herinneringen die vaak nog jaren later worden aangehaald. Van herinneringen en positieve ervaringen 
is bewezen dat ze samenhangen met een positief zelfbeeld. Ze creëren gedragsmechanismes die 
mensen leren omgaan met negatieve ervaringen. Ze bevorderen dus de weerbaarheid (Williams et 
al 2008). Op het gebied van positieve psychologie werd aangetoond dat emoties die gelinkt zijn aan 
positieve herinneringen, een gunstige invloed hebben op psychologische aanpassing, interpersoonlijke 
relaties, flexibel gedrag, levensverwachting en fysieke gezondheid (Philippe et al 2008). Vakanties 
spelen een vitale rol in het tot stand brengen van deze positieve herinneringen. Vakanties dragen 
bij tot het versterken van de fysieke en psychologische veerkracht van mensen. Door de eigenschap 
‘veerkracht’ kan men flexibel met stressvolle situaties omgaan. Iemand met een veerkrachtige 
persoonlijkheid heeft het vermogen om vanuit moeilijke en belastende situaties weer terug te veren.

 ‘Als ik terugdenk aan mijn jeugd, herinner ik mij weinig. En wat 
ik op school leerde weet ik al helemaal niet meer. Maar mijn 
vakanties, die herinner ik mij allemaal! 
Die draag ik in mijn hart.’

Jacques

77 jaar, vakantieganger

 
De positieve effecten van vakantie kunnen verschillende vormen aannemen:

Rust en vernieuwing:  

Vakanties betekenen een onderbreking van de routine, een ontsnapping uit de dagelijkse omgeving 
en sleur. Op vakantie heeft men de kans om te ontspannen, om tot rust te komen. Vakanties bieden de 
mogelijkheid om het leven eens op een andere manier te bekijken en om na te denken over dingen die 
belangrijk zijn, maar die vaak overschaduwd worden door dagelijkse verantwoordelijkheden. (Recrea-
tie is een vorm van zelfontdekking – het woord is immers verbonden met recreëren, een metamorfose 

1
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Dieter

vakantieganger en jonge vader, mei 2013

‘Écht op vakantie gaan betekent dat je ook 
mentaal en emotioneel op vakantie gaat 
en jezelf een adempauze gunt. Daarvoor 
is een omgeving nodig waar mensen in 
hun kracht kunnen staan. Een vakantieplek 
moet mensen kunnen empoweren.’

‘Op vakantie vind je jezelf terug. Je doet 
wat je graag doet, je ziet weer wat je in 
anderen apprecieert. En je krijgt ook wat 
fysieke rust, de kans om een beetje bij te 
slapen. Het is alsof je je weer herinnert 
wie je bent.’ 

Lucie Evers

ervaringsdeskundige in de armoede, maart 2013

Prof. Dr. Peter Adriaenssens 

in Welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen, maart 2013.

‘Kinderen in armoede vertonen vaak tekenen van verwaarlozing. Arme kinderen 
die opgevoed worden door ouders die de gevolgen van de armoede niet kunnen 
compenseren, hebben veel kans dat ook hun hersenen onderontwikkeld blijven. 
Tot de leeftijd van zes jaar kan er ingegrepen worden en kan het proces min of 
meer gekeerd worden. Na die leeftijd is men aangewezen op andere vormen 
van remediëring en is de impact op de vorming van de hersenen minder groot. 
In veel van de gezinnen die in armoede leven, hebben ouders vaak zorgen die 
hen verhinderen voldoende aandacht aan hun kinderen te geven. We hebben 
armoede lang bekeken als een sociaal, humanitair probleem. In een beschaafde 
wereld accepteer je zoiets niet. Maar daarmee parkeerden we de strijd tegen 
armoede wel in de context van de weldoenerij. Dat liet ons een grote vrijheid 
over hoeveel en óf we middelen moesten besteden aan een probleem dat altijd 
wel zou blijven bestaan.’ 

Mentale en lichamelijke gezondheid:  

Rust en het opladen van de batterijen kan ook belangrijk zijn op het vlak van de gezondheid, zowel 
mentaal als fysiek. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vakanties de kans op stressgerelateerde 
aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten kunnen verminderen (McCabe 2009; Minnaert, Quinn, Griffen 
& Stacey 2010). Dit is van bijzonder belang voor mensen in armoede. Er is immers ook een link tussen 
een slechtere gezondheid en armoede. 

Gezondheidsenquêtes geven aan dat wie in slechtere omstandigheden leeft of lager op de sociale 
ladder staat, een kortere levensverwachting heeft (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2009). Zelfs in 
welvarende regio’s zoals Vlaanderen verschilt de gezondheid van mensen systematisch naargelang 
hun sociale positie. 

2

ondergaan). Op vakantie laadt men de batterijen weer op, om er dan fris en uitgerust weer tegenaan 
te kunnen gaan (Hazel 2004; Minnaert, Maitland & Miller 2009).
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Hadil

een Palestijnse moeder, mei 2013

Een groepsvakantie is een extra meerwaarde. Hadil was eerder al enkele dagen 
aan zee met de kinderen en dat is toch heel anders. ‘Als ik alleen met mijn gezin 
op vakantie ga, moet ik nog een hele dag bezig zijn met plannen maken, zorgen 
voor de kinderen, koken. Op dit familiekamp hadden de kinderen van alles te 
doen. Ik kon gewoon bij de andere mensen zitten, samen praten en lachen, 
zonder druk. Ik heb zes dagen niet gepiekerd.’ Hadil vond er enkele dagen stilte 
in haar hoofd. Omdat de kinderen de hele dag met leuke dingen bezig waren 
in hun eigen groep, vond ze tijd voor zichzelf. En kon ze even de zorg voor 
de kinderen overlaten aan enthousiaste vrijwilligers. ‘Ik moest me geen zorgen 
maken over de kinderen. Ik kon erop vertrouwen dat ze veilig waren en zich goed 
vermaakten. Die zorg en veiligheid heb ik heel sterk aangevoeld, in alles wat de 
vrijwilligers deden.’

Nieuwe ervaringen en vaardigheden:  

Op vakantie leren mensen vaak nieuwe plekjes kennen, en nemen ze deel aan activiteiten die ze thuis 
misschien niet uitproberen. Een voorbeeld is het nemen van de bus of tram op vakantie, het uitprobe-
ren van een nieuwe hobby of het ontwikkelen van een nieuwe interesse. Al deze ervaringen kunnen 
bijdragen tot een verhoogd zelfvertrouwen en een hoopvolle, positieve houding tegenover andere 
nieuwe ervaringen (Minnaert 2012).

4

Lucie Evers

ervaringsdeskundige in de armoede, maart 2013 

‘Op vakantie kan je nadenken over je talenten en ontdekken wat je echt wil. 
Dat gelooft Lucie Evers, ervaringsdeskundige in de armoede en oprichtster van 
LUDI Educatieve Winkel in Gent. Lucie is één van de eerste vakantiegangers van 
het Steunpunt. ‘De adempauze die vakantie biedt, zet mensen in hun kracht en 
kan een eerste stap zijn tot bevrijding uit de cirkel van armoede.’ Ze nodigt het 
Steunpunt uit aandacht te hebben voor hoe mensen hun vakantie echt beleven.

Sociale interacties en de versterking van relaties:  

Vakanties kunnen mogelijkheden bieden om nieuwe mensen te ontmoeten. Soms zijn dit medereizi-
gers, soms zijn dit mensen die je ontmoet tijdens het verblijf. Vakanties zijn vaak een uitnodiging om 
tijd te maken voor familieleden, partners, vrienden, om de banden aan te halen en dichter naar elkaar 
toe te groeien. Groepsvakanties zijn vaak de start van jarenlange vriendschappen (Hazel 2004, Inkson 
& Minnaert 2012).

3
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Zelfstandigheid en zelfvertrouwen:  5

Rita Rollenberg en dochter Lesley

vakantiegangers, februari 2013

Het leven van Rita Rollenberg loopt niet bepaald over rozen. Een echtscheiding 
zette haar gezin ondersteboven. Door ziekte brengt ze noodgedwongen veel 
tijd thuis door. De momenten van vakantie, samen met de kinderen, vindt ze 
belangrijk. Tijdens een familievakantie in De Bosberg in Houthalen-Helchteren kon 
dochter Lesley meedraaien in het animatieteam. En van het een kwam het ander.

Lesley trekt sindsdien elk jaar een drietal periodes naar de Bosberg om er als 
animator mee te werken. ‘Ze wil graag orthopedagoog worden’. Rita vertelt het 
met veel trots. Ze is blij met de kansen die haar dochter krijgt.

Het is omwille van deze positieve effecten dat vakanties soms worden beschouwd als een diep men-
selijke behoefte, niet als een luxe. In de ‘Verklaring van Barcelona’ heeft de Europese Economische 
en Sociale Commissie (2006) toerisme zelfs omschreven als een ‘recht’. Toerisme en recreatie worden 
hier voorgesteld als wegen naar persoonlijke ontwikkeling, die voor elke Europeaan open moeten zijn. 
Op basis van deze Verklaring introduceerde de Europese Commissie in 2010 het ‘Calypso’ initiatief 
met het doel internationale sociaal-toeristische uitwisselingen in Europa te bevorderen. Eén van de 
projecten in dit initiatief werd geleid door Steunpunt Vakantieparticipatie. Op pagina 66 gaan we hier 
verder op in. 

De positieve effecten van vakanties kunnen van specifiek belang zijn voor het welzijn en de ontwikkeling 
van kinderen. Ignace Glorieux, socioloog aan de vakgroep Sociologie V.U.B. – onderzoeksgroep T.O.R. 

Vakanties brengen vaak uitdagingen met zich 
mee: de weg vinden naar de accommodatie, het 
navigeren van openbaar vervoer met koffers en 
kinderen, het weg zijn van vrienden en familieleden 
die thuis klaar staan om te helpen wanneer dat 
nodig is.  Vakanties bieden mogelijkheden om 
deze uitdagingen te overwinnen en naar huis 
terug te keren met een gevoel van trots en zelf-
vertrouwen. (Minnaert, Maitland & Miller 2009; 
McCabe 2009).

Patrick Van Bogaert en

vakantiegangers,  april 2013

‘Toen we voor de eerste maal op 
vakantie gingen, hadden we geen 
plan. Maar naarmate we meer op 
vakantie gaan, weten we wat we 
moeten meenemen en zijn we  
beter voorbereid.’ 

Carine Pijkels
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(Tempus Omnia Revelat, onderzoeksgroep voor de studie van tijd, cultuur en samenleving) toonde 
het belang van een uitgebreid vakantieaanbod voor kinderen aan. Kinderen uit kansarme gezinnen 
ondervinden meer nadeel van schoolvakanties (Glorieux, 2010). Voor kinderen uit hogere sociale klassen 
is de vakantieperiode een verrijking voor of een aanvulling op wat ze op school geleerd hebben. Ze 
brengen de vakanties door in een omgeving die stimulerend is voor hun algemene ontwikkeling. 
Kansarme gezinnen krijgen deze stimuli beduidend minder. Het buitenschoolse milieu van de hogere 
en middenklasse sluit in het algemeen beter aan bij de schoolcultuur, terwijl de buitenschoolse om-
geving van maatschappelijk kwetsbare kinderen soms zelfs negatief staat tegenover de zaken die op 
school aan bod komen en belangrijk geacht worden. Deze laatste groep kinderen verliest tijdens de 
zomeronderbreking veel van de kennis, de vaardigheden en attitudes die ze op school hebben verworven. 
Daarom is het belangrijk dat kansarme kinderen de nodige stimulansen en ondersteuning krijgen 
buiten de schooltijd. Op deze manier wordt het verschil tussen de verschillende sociale klassen kleiner. 
Huiswerkbegeleiding of andere voorbeelden van kinderwerkingen met een naschoolse opvang en 
een uitgebreid vakantieaanbod zijn belangrijke zaken in het realiseren van deze doelstellingen. Tot 
die conclusie komen ook de sociologen van de McMaster University in Canada na een onderzoek bij 
meer dan duizend scholieren tussen zes en negen jaar (Cooper, 2003). De kinderen werden bij het 
begin en aan het eind van de zomervakantie getest op hun leesvaardigheid. In een onderzoek door de 
Canadese McMaster University  werden verschillen in leesvaardigheid getest bij 1081 leerlingen van 
zes tot negen jaar voor en na de zomervakantie.  Uit het onderzoek bleek niet enkel dat kinderen van 
hoogopgeleide ouders een voorsprong opbouwden tegenover kinderen van sociaal zwakkere ouders, 
maar vooral dat die voorsprong vergrootte tijdens de vakantie. In juni hadden de kinderen van hoog-
opgeleide ouders voor leesvaardigheid ongeveer vijf maand voorsprong op de groep sociaal zwak-
kere kinderen; in september was het verschil in leesvaardigheid opgelopen tot acht maanden. 

De economische crisis in Europa heeft ervoor gezorgd dat het vakantiegedrag van vele Europeanen zich 
heeft aangepast: velen blijven dichter bij huis, nemen minder vakanties of kiezen voor kortere vakanties. 
Voor mensen in armoede, een groep in de samenleving die gestaag toeneemt, wordt vakantiebeleving 
erg moeilijk. Initiatieven zoals Steunpunt Vakantieparticipatie zorgen ervoor dat participatie in vakanties 
en daguitstappen mogelijk blijft ook voor hen. Peter De Wilde, administrateur-generaal van Toerisme 
Vlaanderen, bevestigt de rol van het steunpunt binnen de organisatie: 

Peter De Wilde

administrateur-generaal, Toerisme Vlaanderen

‘Met vakantie gaan is participeren aan de maatschappij. Dat is de mensen meenemen in een 
verhaal van erbij te willen horen, dat is ook burgerzin zaaien. In Vlaanderen en op Europees 
niveau. Door in sommige Europese programma’s mee te stappen, dragen we ook bij aan 
Europees burgerschap. Daarom willen we ook inzetten op bijvoorbeeld jongeren, zodat zij 
vakantie kunnen ervaren. Daarom moeten we ook extra inspanningen blijven doen om mensen 
die achterblijven mee te trekken en koplopers een stuk morele verantwoordelijkheid aan te 
praten. Het gaat om kunnen participeren in het sociaal weefsel en in het socio-economische 
weefsel. Vakantie is een basisrecht. Al is dat vandaag nog geen evidente overtuiging voor 
overheden en andere spelers. Dus willen we mensen blijven inspireren over wat we doen en 
waarom we dat nodig vinden. In het buitenland vallen we intussen wel op. Onlangs kreeg 
Steunpunt Vakantieparticipatie een belangrijke onderscheiding vanuit de Wereld Toerisme 
Organisatie. Die internationale erkenning is belangrijk. We krijgen daarmee extra kansen om 
overal te vertellen wat we doen en waarom we dat doen.’
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2.4.  Sociaal toerisme in Europa

Sociaal toerisme is een vorm van toerisme die een lange geschiedenis kent in vele landen in de 
Europese Unie. In verschillende landen speelt de staat een rol in de voorziening van sociaal toerisme. 
Steunpunt Vakantieparticipatie is hier een voorbeeld van. Maar er bestaan vele andere systemen die 
toegang tot vakanties bewerkstelligen en tegelijk de toeristische sector in een land of regio economisch 
stimuleren, van vakantiecheques tot speciale subsidies voor senioren. Niet alleen de werkwijze en 
methodes kunnen sterk verschillen. Historisch gezien zijn de ontwikkeling van de arbeidersklasse, 
een betere gezondheid voor stadskinderen, een ruimere toegang tot de voordelen van het toerisme, 
loyaliteit aan vakbonden of bedrijven, en de economische ontwikkeling van de regio’s allemaal 
redenen geweest voor het introduceren van sociaal toerisme.

De vele gezichten van het sociaal toerisme maakt het een moeilijk te definiëren begrip. Minnaert, 
Maitland en Miller (2011) hebben daarom een model ontwikkeld dat het sociaal toerisme in Europa in 
vier categorieën onderverdeelt:

GEBRUIKER
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PARTICIPATIE

Sociaal toeristische initiatieven in deze categorie streven ernaar om vakantiebeleving mogelijk te maken 
aan groepen  die hier, om financiële of gezondheidsredenen, geen toegang toe hebben. Het aangeboden 
product is een standaard product. Het is hetzelfde product dat beschikbaar is voor niet-sociaal 
toerismegebruikers. De doelgroepen zijn specifiek gedefinieerd: er is vaak een inkomensgrens die wordt 
bepaald of deelnemers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voorbeelden van doelgroepen zijn 
kinderen met een handicap of senioren, gezinnen die in armoede leven of vrouwen die huiselijk geweld 
hebben ervaren. Sommige initiatieven, zoals Steunpunt Vakantieparticipatie, bereiken een waaier aan 
doelgroepen. Andere richten zich specifiek op een bepaalde doelgroep. Een Europees voorbeeld is 
de Family Holiday Association in het Verenigd Koninkrijk. Dit is een vzw die families in armoede de 
mogelijkheid biedt een vakantie te nemen, bijvoorbeeld aan de Engelse kust in een caravanpark. De vzw 
beslist aan welke personen de vakanties worden toegewezen op basis van aanbevelingen van sociale 
organisaties, en stelt duidelijke criteria voor wie in aanmerking komt voor een vakantie. 

Voorbeeld uit het netwerk Steunpunt Vakantieparticipatie:

Kevin Buytaert

Rode Kruis Opvangcentrum Antwerpen, april 2013

Willen asielzoekers ook met vakantie trekken? ‘Uiteraard,’ zegt Kevin Buytaert, die 
de kinder-, cultuur- en sportwerking coördineert in het Rode Kruis Opvangcentrum 
voor asielzoekers op Antwerpen Linkeroever. ‘Uitstapjes zijn belangrijk om onze 
internationale groep van bewoners samen te brengen en nieuwe dingen te ontdekken.’ 
Kevin organiseert de uitstappen en doet daarvoor een beroep op het aanbod van 
Vakantieparticipatie. Mensen uit Guinea, Afghanistan, Rwanda en zoveel andere landen 
wachten in het opvangcentrum op de goedkeuring van hun asielaanvraag. Dankzij een 
betaalbare uitstap kunnen zij er ook af en toe een dag tussenuit.

Meestal bezoeken de nieuwkomers de Zoo of Aquatopia in Antwerpen. Dat is 
leuk, dichtbij, vlot bereikbaar en betaalbaar dankzij de kortingen via het steunpunt. 
Tijdens een daguitstap groeit de groep naar elkaar toe. ‘Hun enthousiasme is 
intenser dan dat van een doorsnee Belg,’ zegt Kevin. ‘Neem nu onze bezoeken 
aan de Zoo. Die zijn voor elke asielzoeker, van Tibetaan tot Afrikaan, een nieuwe 
ervaring en een regelrechte fotoshoot. Als je samen op uitstap gaat, vervagen 
de grenzen tussen de verschillende nationaliteiten wat. In het opvangcentrum 
ontstaan al gauw clusters van mensen met eenzelfde achtergrond. Ik vind het 
belangrijk om die af en toe open te breken,’ aldus Kevin.
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ADAPTATIE

Initiatieven in deze categorie bieden een product dat speciaal is aangepast aan sociaal toeristische 
gebruikers. Bijvoorbeeld door de selectie van gespecialiseerde accommodatie of het verlenen 
van ondersteunende diensten. Daartoe behoren onder meer faciliteiten voor personen met 
mobiliteitsproblemen of de organisatie van speciaal ontworpen activiteiten voor bepaalde doelgroepen. 
Net zoals in het participatiemodel worden de doelgroepen voor deze initiatieven specifiek omschreven 
en zijn er criteria voor deelname en ondersteuning. Het product dat wordt aangeboden is speciaal 
afgestemd op de behoeften van deze doelgroep. Een voorbeeld van deze vorm van sociaal toerisme is 
Break, een vzw in het Verenigd Koninkrijk die vakanties aanbiedt voor families met kinderen met een 
verstandelijke handicap. Break heeft vier vakantiecentra waar zorgpersoneel aanwezig is met faciliteiten 
die speciaal zijn aangepast aan bepaalde beperkingen. De vakanties worden aangeboden tegen 
gereduceerde prijzen: de vakantiegangers betalen ongeveer de helft van de kosten, de vzw betaalt de 
andere helft van het verblijf.  Andere doelgroepen binnen het adaptatiemodel zijn senioren (bv. National 
Benevolent Fund for the Aged, VK), kinderen met langdurige ziekten (bv. Fondation de France, Frankrijk), 
eenoudergezinnen (bv. One Parent Families, VK) of tienerouders (bv. Teens, België). 

Voorbeeld uit het netwerk Steunpunt Vakantieparticipatie:

Jaarlijks trekt een grote groep zieke kinderen naar een vakantiecentrum in Vlaanderen 
om even weg te zijn uit het ziekenhuis en om steun te vinden bij lotgenoten. ‘Die roze 
blos op de wangen, daar doen we ’t voor.’  Een kankerbehandeling bij kinderen duurt 
gemiddeld twee jaar. Al die tijd kunnen ze meestal niet met de klas of jeugdbeweging 
op kamp wegens te groot infectiegevaar en omdat de activiteiten niet op maat 
zijn van zieke kinderen. Om de kinderen toch even uit de ziekenhuissfeer te halen, 
organiseert Viviane (Vlaams Liga tegen Kanker) voor hen elk jaar een groepsvakantie. 
In samenspraak met de artsen van de kinderkankerafdelingen bespreken de families 
of een deelname haalbaar is.
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Viviane De Backer

Vlaamse Liga tegen Kanker, juni 2013

Voor de kinderen betekent die vakantie even weg zijn van dat ziekenhuis en kunnen 
spelen naar hartenlust en toch in goede handen zijn. Sommige kinderen kennen elkaar 
al, andere maken tijdens de vakantie nieuwe vriendjes. Ze hebben enorm veel steun 
aan elkaar. Ze voelen dat ze niet alleen zijn in wat ze meemaken. Dat maakt dat ze 
heel veel energie halen uit hun vakantie. ’Wanneer de kids na de vakantie van de bus 
stappen, blinken ze van geluk. Dat is het grootste cadeau voor de ouders. Sommige 
kinderen aten niet meer goed in het ziekenhuis maar op kamp eten ze weer lustig 
mee met de anderen. Er was vorig jaar zelfs een kind dat al een tijdje geen fut meer 
had om nog uit de rolstoel te komen. Na het kamp stapte het kind gewoon weer uit 
de bus. Voor de ouders was dat een klein mirakel.’

‘Een ziekenhuis op wieltjes’, zo omschrijft Viviane De Backer van Vlaamse Liga tegen 
Kanker (VLK) de vakanties voor kankerpatiëntjes. ‘Wij hebben uiteraard heel veel materiaal 
nodig: rolstoelen, infusen, medicijnen, materiaal voor bloedafname. En dan leggen de 
monitoren ook nog een extra vrachtwagen in voor hun spelmateriaal.’ 

Vlaanderen is ook sterk vertegenwoordigd in deze categorie door de sociaal-toeristische verenigingen. 
Verenigingen die vakanties organiseren specifiek voor mensen die in armoede leven. Deze vakanties 
bieden een speciaal programma aan en deelnemers worden extra ondersteund. Huisbezoeken voor 
het vertrek, vervoer naar de kampplaats en een lagere standaardprijs zijn voorbeelden van deze 
ondersteuning. Deelname aan een van deze vakanties kan drempelverlagend werken, en kan de 
vakantiegangers ertoe aanzetten om ook gebruik te maken van de rest van het aanbod van Steunpunt 
Vakantieparticipatie.

Dit is een overzicht van de door Toerisme Vlaanderen erkende sociaal-toeristische 
verenigingen die zich specifiek richten tot mensen in armoede:

 - Vzw Kansen voor Kinderen: vakanties voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.

 - Vzw Rodekruisvakanties: vakanties voor kinderen tussen 7 en 14 jaar.

 - A Place to Live vzw: vakanties voor  kinderen, jongeren, moeders met kinderen en familie

 - Vzw Akindo: vakanties voor kinderen van 4 tot 16 jaar en gezinnen

 - Gandalf vzw: vakanties voor kinderen
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 - Pirlewiet vzw: vakanties voor kinderen, jongeren en gezinnen

 - Vriendschap zonder grenzen vzw: vakanties voor kinderen, jongeren en ouderen 

 - Vzw Sogeha: vakanties voor kinderen en jongeren

 - Horizont vzw: vakanties voor gezinnen en volwassenen     

 - Bizon vzw: vakanties voor kinderen en jongeren van 7 tot 21 jaar

 - Bijzondere Jeugdvakanties vzw (BiJeVa): vakanties voor kinderen

 - Lejo vzw: vakanties voor jongeren vanaf 12 jaar

 - Jeugd & Vrede vzw: vakanties voor kinderen en jongeren

 - Vzw Banaka (Basic Natuur Kampen): vakanties voor kinderen van 6 tot 15 jaar

 - Ajok vzw: vakanties voor kinderen en jongeren

INCLUSIE

Initiatieven in deze categorie zijn erop gericht vakantieparticipatie te stimuleren voor een zo groot 
mogelijke groep in de samenleving. Dergelijke initiatieven leveren bijstand voor grote groepen in 
de maatschappij maar zijn bijzonder belangrijk voor mensen die in armoede leven. Het toeristisch 
product dat wordt aangeboden, is niet aangepast. Een voorbeeld van deze interpretatie van sociaal 
toerisme zijn de ‘Chèques Vacances’ in Frankrijk. Bedrijven die deelnemen aan dit initiatief bieden hun 
werknemers de mogelijkheid regelmatige bijdragen te leveren voor hun vakantie. De werkgevers 
en maatschappelijke organisaties vullen deze bijdragen aan. De bedrijven en maatschappelijke 
organisaties kunnen in ruil gebruik maken van lagere belastingen en sociale premies. De werknemer 
kan de bijdragen opnemen in de vorm van vakantiecheques, die gebruikt kunnen worden bij een hele 
waaier aan bedrijven zoals hotels, accommodaties, restaurants, attracties en transportmaatschappijen. 
Dit systeem is bedoeld om vakantieparticipatie te stimuleren bij zoveel mogelijk mensen. Het staat 
open voor iedereen ongeacht het inkomen. Aangezien de cheques vooral in Frankrijk worden ingeruild, 
is dit systeem ook een aanzienlijke stimulans voor het Frans binnenlands toerisme. 

Een gelijkaardig Vlaams initiatief wordt momenteel getest in Aalst: De Vlaamse UIT-pas wil de cultuur- en 
vrijetijdsparticipatie stimuleren. Het project richt zich in de eerste plaats op kansengroepen, meer 
specifiek mensen in armoede, maar kan uitgebreid worden naar alle Vlamingen. Mensen in armoede 
krijgen tijdens culturele activiteiten af te rekenen met verschillende drempels zoals kostprijs, het 
ontbreken van geschikt gezelschap of geen toegang hebben tot of niet begrijpen van informatie. De 
pas wil met prijsvoordelen een antwoord geven op de financiële drempel, maar wil ook informatie 
bieden over een geschikt aanbod en mogelijkheden om de kaart met het gezin of in groep te gebruiken. 
Publiciteit via kanalen die door de doelgroep gekend zijn en het gebruik van de vrijetijdspas in ver-
schillende gemeenten zijn belangrijke aandachtspunten in het proefproject (www.cultuurnet.be).
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Gil Géron

coördinator Koning Kevin vzw, juni 2013 

670 kinderen en jongeren dompelen zich dit jaar onder in één van de 24 creatieve 
vakanties van Koning Kevin. Onder hen ook 41 kinderen uit kansarme gezinnen. ‘Incognito, 
want niemand hoeft te weten dat ze het thuis niet zo gemakkelijk hebben. Met dat 
‘anders zijn’ worden ze al meer dan genoeg geconfronteerd’, vindt coördinator Gil 
Géron. ‘Bij Koning Kevin kunnen ze ontdekken wat hun talent is, en hoe fijn het is om daar 
leuke, mooie dingen mee te doen.’

De kracht van het verschil
Trouwens, is niet iedereen ‘anders’? In het anders zijn, schuilt net kracht. ‘Elk mens 
heeft iets bijzonders in te brengen in de maatschappij. We willen onze begeleiders 
aanmoedigen om precies de verschillen interessant te vinden, om daarvan te genieten. 
Want in de verschillen komt ieders kracht naar boven,’ zegt de coördinator.

Gelijkwaardig aan de start
Op vakantie bij Koning Kevin komen kansarme kinderen een keer uit hun eigen omgeving, 
in een groep met kinderen die ze meestal nog niet kennen. ‘In hun eigen gemeenschap 
hebben die kinderen vaak al een stempel van kansarmoede. Bij ons zijn de meeste 
kinderen nog nieuw voor elkaar, ze weten niet van elkaar wie het thuis moeilijk heeft. Dat 
geeft die kinderen een heel andere opstap, dan zijn ze meteen gelijkwaardig aan de 
anderen,’ vertelt Gil Géron.

STIMULATIE

In deze interpretatie van het sociaal toerisme is het voornaamste doel het leveren van economische 
voordelen aan de bestemmingen tijdens het laagseizoen, om zo de werkgelegenheid te stimuleren 
en inkomsten te garanderen. Senioren zijn een populaire doelgroep voor deze initiatieven aangezien 
zij gemakkelijk kunnen reizen in het laagseizoen. Een speciaal product of pakket wordt samengesteld 
voor de reiziger aan een verlaagde of gesubsidieerde prijs. Bestemmingen in deze categorie worden 
vaak gekenmerkt door een overcapaciteit in het laagseizoen. Dit noodzaakt hen om werknemers te 
ontslaan of hun zaak te sluiten in deze periode. Het sociaal toerisme is hier dus een middel om nieuwe 
klanten aan te trekken tijdens het tussen- of laagseizoen. Een voorbeeld van een dergelijk initiatief is 

Voorbeeld uit het netwerk Steunpunt Vakantieparticipatie:
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het IMSERSO programma in Spanje. Dit programma biedt speciale vakanties voor senioren aan in de 
kustgebieden van Spanje. De vakanties worden gefinancierd door de vakantiegangers (70 procent) en 
de overheid (30 procent). De vakanties zijn alleen beschikbaar voor senioren en zijn inclusief vervoer, 
maaltijden en activiteiten. Het doel van de Spaanse overheid is het stimuleren van de werkgelegen-
heid en de belastinginkomsten en het verlagen van werkloosheidsuitkeringen. 

In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. De Vlaamse overheid 
heeft als ambitie om een humanitair en internationaal gericht project, en tegelijkertijd 
ook een uniek toerismeproject op te zetten. Het project moet internationaal gedragen 
worden en dient als hefboom in het beleid voor toerisme, ruimtelijke ordening, 
mobiliteit, werk en sociale economie, cultureel en onroerend erfgoed, wetenschappelijk 
onderzoek, internationaal beleid, onderwijs en vredes- en herinneringseducatie.  Vlaams 
minister van Toerisme Geert Bourgeois heeft tot nu toe twee impulsprogramma’s in het 
leven geroepen naar aanleiding van het evenement ‘100 jaar Grote Oorlog’. Het eerste 
impulsprogramma (2010) ging over toeristisch-recreatieve infrastructuurprojecten, het 
huidige impulsprogramma (2012) beoogt een evenementenwerking. Voor de toeristisch-
recreatieve infrastructuurprojecten heeft de minister in 2010 15 miljoen euro vrijgemaakt. 
Met dit geld zijn 44 projecten over heel Vlaanderen goedgekeurd die een aantrekkelijk en 
kwalitatief hoogstaand toeristisch totaalproduct aanbieden. 

Steunpunt Vakantieparticipatie zorgt dat het aanbod ‘100 jaar Grote Oorlog’ 
gepromoot wordt bij de doelgroep mensen in armoede en dat deze groep ook van 
het product kan genieten.

Toerisme Vlaanderen

Voorbeeld uit het netwerk Steunpunt Vakantieparticipatie:
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2.5.  Steunpunt Vakantieparticipatie

Steunpunt Vakantieparticipatie werd opgericht in 2001 en beoogt  de vakantieparticipatie in Vlaanderen 
te verhogen. Binnen de doelgroep van mensen die in armoede leven. Het is een platform binnen Toerisme 
Vlaanderen en werkt in het wettelijke kader van het decreet Toerisme voor Allen (2003). Dit decreet 
verving in 2003 het koninklijk besluit van 1980. Het speelt in op de veranderende maatschappelijke 
context en geeft een nieuwe invulling aan het sociaal toerisme.  ‘Toerisme voor Allen’ verwijst naar 
een niet-commerciële vorm van toerisme en recreatie, waar andere doelstellingen centraal staan dan 
louter economische activiteiten. Enerzijds werd gekozen voor een doelgroepgerichte benadering om 
de vakantiebeleving van specifieke doelgroepen te ondersteunen. Steunpunt Vakantieparticipatie 
wordt verder omkaderd door het Vlaams regeerakkoord 2009-2014; de beleidsnota toerisme (2009-
2014), het Vlaams actieplan armoede bestrijding (VAPA) en horizontale beleidsplannen zoals jeugd, 
gelijke kansen en ouderen. 

Vlaanderen In Actie (VIA 2020), EU communicatie 20/10/2009 gezondheidsongelijkheid; Art24, 
Universele Verklaring Rechten van de Mens dragen deze doelstellingen.

‘Het recht op rust en eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de 
arbeidstijd, en op periodieke vakantie met behoud van loon’ is opgenomen in artikel 24 van 
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. (10 december 1948)
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De Publiek Private Samenwerking (PPS model) waarin het steunpunt werkt is een krachtige driehoek. Het is 

deze constructie die internationaal op veel bijval kan rekenen. De investering van de overheid betekent een 

hefboom voor de private sector. Toerisme Vlaanderen financiert de bemiddelende rol van het steunpunt en 

de promotie van het aanbod aan sociaal tarief. De toeristische sector bereikt hierdoor een doelgroep die ze 

anders niet zouden bereiken. Een doelgroep die thuisblijft zonder de stimulansen van de sociale organisaties.

Toerisme Vlaanderen gelooft in de positieve effecten van vakantie en wil dat niemand daarvan 
verstoken blijft. Vrije tijd en toerisme zijn belangrijk voor lichaam en geest. Iemand die zich goed voelt 
in z’n vel, functioneert beter. Iemand die zich gewaardeerd voelt, kijkt positief naar de samenleving. 
Toerisme Vlaanderen wil mensen in armoede versterken in hun leven door vakantievoorziening. 
Mensen grip geven op hun situatie en hun omgeving. Toerisme mentaal en financieel toegankelijk 
maken komt tegemoet aan een aantal basisrechten. Voor iedereen ongeacht inkomen of afkomst. 
Iedereen heeft recht op ontspanning, vrije tijd en vakantie. Steunpunt Vakantieparticipatie beoogt 
het recht op vrije tijd en toerisme waar te maken door het wegwerken van verschillende drempels 
die mensen in armoede ervaren. Een betaalbaar en gediversifieerd vakantieaanbod bieden, vrij van 
praktische, financiële en mentale drempels.

Steunpunt Vakantieparticipatie is een krachtig samenwerkingsplatform, tussen openbare en private 
partners, geïnitieerd en gefaciliteerd door Toerisme Vlaanderen. De organisatie heeft 3 rollen:

ROL als Kruisbestuiver

Steunpunt Vakantieparticipatie wil de unieke rol vervullen van ‘kruisbestuiver’ tussen 2 sectoren die 
op het eerste zicht weinig met elkaar te maken hebben. De toeristische markt enerzijds en de de 
sociale lidorganisaties anderzijds. Marketing, economie en trendonderzoek zijn geen vreemde termen 
in de toeristische sector, maar lijken mijlenver weg van de doelen als armoedebestrijding, gelijke 
kansen en emancipatie. Vakantievoorziening voor mensen in armoede is voor geen van beide sec-
toren een primaire of exclusieve taak. Daarom werd een bemiddelende en faciliterende partner in het 
leven geroepen. Steunpunt Vakantieparticipatie bestaat sinds 2001. Wederzijds begrip en voldoende 
engagement brengen twee sectoren die totaal verschillend lijken tot een vruchtbare samenwerking. 
Veel mensen zijn verbaasd te ontdekken dat toeristische partners geen rechtstreekse financiële 
compensatie krijgen voor de sociale tarieven die zij aanbieden. De inspanningen en de toeleiding van 
de begeleiders van sociale lidorganisaties brengen het aanbod bij de mensen in armoede. 

1

De Publiek Private Samenwerking (PPS-model) waarin het steunpunt werkt is een krachtige 
driehoek. Het is deze constructie die internationaal op veel bijval kan rekenen. De investering 
van de overheid betekent een hefboom voor de private sector. Toerisme Vlaanderen financiert 
de bemiddelende rol van het steunpunt en de promotie van het aanbod aan sociaal tarief. De 
toeristische sector bereikt hierdoor een doelgroep die ze anders niet bereikt. Een doelgroep die 
thuis blijft zonder de stimulansen van de sociale organisaties.
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ROL als initiator en facilitator

Steunpunt Vakantieparticipatie verzamelt en promoot de sociale tarieven die de toeristische sector 
voorziet voor een doelgroep die zonder deze korting niet participeert. De promotie gebeurt in gesloten 
circuit. Lokale sociale organisaties garanderen dat deze gunstige prijzen terechtkomen bij de mensen 
die ze nodig hebben. Het steunpunt is de vakantiebemiddelaar tussen vraag en aanbod. De organisaties 
boeken niet rechtstreeks bij een toeristische aanbieder, maar via het steunpunt. Door deze dienstverlening 
is controle door de toeristische aanbieder op lidmaatschap of doelgroep niet nodig. Dit is gunstig 
voor de relaties en aangenaam voor zowel de vraag- als aanbodzijde. Met een voucher van Steun-
punt Vakantieparticipatie gaat de vakantieganger zelf op stap. Steunpunt Vakantieparticipatie vormt 
de brug in twee richtingen tussen de organisaties en de toeristische aanbieders. Hierdoor krijgt 
de vakantieganger geen label opgeplakt. Het verblijf of de attractie heeft de garantie en doet geen 
screening van de doelgroep.

2

‘Niemand weet dat we korting krijgen. Alle vakanties en daguitstap-
pen met het steunpunt worden heel subtiel geregeld. Zodat we precies 
dezelfde behandeling krijgen als de andere bezoekers. Je moet dus 
nooit langs een speciale kassa of aan de manager gaan uitleggen hoe 
arm je wel bent. Dat is enorm belangrijk, anders zou ik niet durven 
komen.’

Frieda

vakantieganger

ROL als kwaliteitsbewaarder

Steunpunt Vakantieparticipatie kijkt zorgvuldig toe op het juist aanwenden van de sociale tarieven. 
Meer dan 1200 sociale organisaties tekenden een charter, dat de wederzijdse verwachtingen 
omschrijft en de rol van de lidorganisaties bepaalt. Organisaties verbinden zich ertoe vakantiegangers 
te begeleiden en te garanderen dat de sociale tarieven enkel terechtkomen bij wie ze nodig heeft. De 
kwaliteit van logies in Vlaanderen wordt geregeld door het logiesdecreet en gepromoot door 
Toerisme Vlaanderen. Steunpunt Vakantieparticipatie sluit met elke aanbieder een contract om tarieven 
en werkprincipes vast te leggen en ondersteunt met raad en daad waar nodig.

3

 
Het handelen van Steunpunt Vakantieparticipatie wordt geleid door 6 werkprincipes. 

 - Krachtgericht en positief. Alle acties vertrekken vanuit de capaciteiten van de doelgroep en partners. 
Het is een krachtgerichte benadering met de focus op mogelijkheden en niet op tekorten. Het is een 
positieve benadering, op basis van gelijkwaardigheid en respect.

 - Participatie is de rode draad. Deelnemen en invloed hebben op je eigen leefomgeving en 
beslissingen is cruciaal in een positief zelfbeeld. Keuzevrijheid en een eigen invulling aan vrije tijd 
dragen hiertoe bij. 

 - De producten en diensten volgen minstens dezelfde kwaliteit als die van Toerisme Vlaanderen. 
Een doelgroep met beperkt budget ontvangt brochures en dienstverlening van minstens dezelfde 
kwaliteit. 
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 - Evalueren, optimaliseren. Voortdurend verbeteren is de grond van acties en plannen. 

 - De werking en het aanbod is inclusief waar mogelijk, op maat waar nodig. 

 - Steunpunt Vakantieparticipatie werkt samen, deelt verantwoordelijkheid en neemt engagement op. 

‘Het aanbod van Vakantieparticipatie, van het Fonds Vrijetijdsparticipa-
tie en van zoveel lokale initiatieven is voor de bezoekers van Den Durpel 
echt onmisbaar. En dat is niet alleen omdat die initiatieven helpen om het 
aanbod betaalbaar te maken. Ze geven echt kansen aan mensen die an-
ders uit de boot zouden vallen. Mensen met een klein budget, mensen 
met beperkingen, mensen die omwille van het flitsende tempo van de 
samenleving dreigen te vereenzamen.’

Marleen Rooms

hulpverlener bij Ontmoetingscentrum

 Den Durpel, april 2013

‘In alle bedrijfssectoren zien we een toenemende interesse voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Bedrijven willen meewerken aan een duurzamer samenleving 
als ze daar ook zakelijk voordeel uit kunnen halen. Het is een manier om als bedrijf je 
hart te laten zien, meer consumenten te bereiken, nieuwe opportuniteiten te ontdekken, 
innovaties te lanceren en aan een positief imago te werken. Toerisme Vlaanderen heeft 
met deze diensten een platform gecreëerd waarin de toeristische sector zich van haar 
beste kant kan laten zien. Het blijft belangrijk dat de overheid dit soort initiatieven neemt. 
De markt zou zich nooit op zo’n schaal kunnen organiseren en reguleren.’ 

Professor Céline Louche 

Vlerick Leuven Gent Management School

(Corporate Social Responsibility)

expert op het vlak van CSR 
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Omdat vakantie een basisrecht is en het mensen terug onder de mensen brengt, ijvert Steunpunt 

Vakantieparticipatie voor een betaalbaar vakantieaanbod. Voor iedereen. Om dit te bewerkstelligen, is 

het steunpunt een knooppunt van vraag en aanbod.

door toeristische partners

AANBOD VRAAG

STEUNPUNT VAKANTIEPARTICIPATIE

door vakantiegangers

via sociale organisaties

KRUISPUNT TUSSEN VRAAG EN AANBOD

VRAAG

Organisaties die zich inzetten voor mensen in kansarmoede kunnen gratis lid worden  bij Steunpunt 
Vakantieparticipatie. Dat zijn OCMW’s, CAW’s, Welzijnsschakels, Verenigingen waar armen het woord 
nemen, organisaties erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) en 
vele anderen.

Van zodra het lidmaatschap in orde is, ontvangen sociale lidorganisaties een uitnodiging voor een 
infosessie. Tijdens zo’n infosessie maken begeleiders van sociale organisaties kennis met de werking 
van Steunpunt Vakantiepartie en met het aanbod. Ze worden wegwijs gemaakt in het reservatiesysteem 
en ontvangen er ook een login en een paswoord waarmee ze online aanvragen kunnen doen voor 
daguitstappen, vakantieverblijven of georganiseerde vakanties.

Lidorganisaties garanderen dat de sociale tarieven uitsluitend gebruikt worden voor mensen die in 
kansarmoede leven en zonder tussenkomst van Steunpunt Vakantieparticipatie niet op daguitstap of 
vakantie zouden gaan.

Het steunpunt verwacht dat vertrouwelijk wordt omgegaan met de logingegevens die lidorganisaties 
krijgen om reservaties te maken. Bij misbruik wordt lidmaatschap definitief geschrapt.

Verder verwacht het steunpunt dat de sociale organisaties de vakantiegangers bijstaan met raad en 
daad. Wat zijn de verwachtingen van de vakantiegangers? Waar heeft de vakantieganger ondersteuning 
bij nodig? Hoe geraken de vakantiegangers ter plekke? Is het nodige budget juist geraamd? Is het 
voorschot betaald? Weet de vakantieganger wat hij ter plaatse allemaal kan doen? Steunpunt Vakan-
tieparticipatie vindt het erg belangrijk dat vakantiegangers goed ingelicht en begeleid worden.

Elke lidorganisatie ondertekent het charter van Steunpunt Vakantieparticipatie. Het charter onderschrijft 
de rechten en de plichten van sociale organisaties en duidt wat sociale organisaties van Steunpunt 
Vakantieparticipatie mogen verwachten. Zowel Steunpunt Vakantieparticipatie als de toeristische 
partners vertrouwen op een juiste toepassing van sociale tarieven via de sociale organisaties. De 
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samenwerking tussen Steunpunt Vakantieparticipatie en sociale lidorganisaties impliceert een aantal 
verwachtingen en beloftes. Deze plichten en rechten van de sociale organisaties worden in dit charter 
beknopt uiteen gezet.

Onderstaande lijst gebruikt het steunpunt als hulpmiddel bij het screenen van het doelpubliek  van 
Steunpunt Vakantieparticipatie en dus ook als hulpmiddel bij het screenen van sociale organisaties in 
functie van hun lidmaatschap.  Een gezin moet op minstens drie van de volgende beoordelingscriteria 
laag scoren om als kansarm beschouwd te worden.  Indien een gezin op twee criteria laag scoort, kan 
er nog gekozen worden om het gezin toch als kansarm te categoriseren, mits een goede verantwoording. 
(Gebaseerd op de criteria Kind & Gezin) 

1. Beschikbaar maandinkomen

Dit is het overzicht van de armoedenorm die Steunpunt Vakantieparticipatie in 2013 hanteert:

Het inkomen waarmee de armoededrempel moet vergeleken worden, bevat alle netto-inkomsten 
(loon, uitkering, pensioen, kinderbijslag, inkomsten van huur, …) per jaar of maand.

Een gezin is: 

één of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn 

(al dan niet met familieband)

Plichten 

Steunpunt Vakantieparticipatie verwacht…

- Doelgroepgarantie

- Correcte be-/afhandeling aanvragen

- Begeleiding op maat voor iedere

 vakantieganger

- Het volgen van vorming

- Promoten van het aanbod bij cliënten

- Discrete omgang met toegangspaswoord 

 voor de website

- Vlotte communicatie met Steunpunt

 Vakantieparticipatie

Rechten

Steunpunt Vakantieparticipatie biedt aan…

- Toeristisch aanbod met sociale tarieven

- Exploreren van de internationale context

- Sociaal-toeristisch beleid

- Toeristische bemiddeling

- Vormingen, evaluatie, overleg en participatie

- Aanspreekpunt voor vakantieganger, sociale 

 organisaties en toeristische partners

- Ondersteuning
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Huishouden bestaat uit:  
Armoededrempel * (op basis van maandinkomen)
 

Alleenstaande € 1.000

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar € 1.500

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 1 kind (-14 j.) € 1.800

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 2 kinderen (-14 j.) € 2.100

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + extra persoon (+ 14 j.) € 2.000

1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 1 kind (-14 j.) € 1.300

1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 2 kinderen (-14 j.) € 1.600

* Uitleg berekening:

- Per extra gezinslid ouder dan 14 jaar: + € 500 optellen (nl. de helft van de maanddrempel voor 

 alleenstaanden)

- Per extra kind (onder 14 jaar): + € 300 optellen (nl. 30% van de maanddrempel voor alleenstaanden)

Bron: Onderzoeksgroep Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad (OASeS) van de Universiteit Antwerpen, basis van berekening: 
European Union Statistics on Income and Living Conditions 2011 (EU-SILC)

2. Opleiding ouders

Lager Onderwijs, Beroepsonderwijs, Buitengewoon Onderwijs, niet beëindigd lager secundair onderwijs 
en/of analfabeet.

3. Arbeidssituatie ouders

Precaire tewerkstelling, werkloosheid van beide ouders of van de alleenstaande ouder en/of werkzaam 
in beschutte werkplaats.

4. Laag stimulatieniveau

Laag stimulatieniveau kinderen, niet of onregelmatig volgen van kleuteronderwijs en/of moeilijkheden 
verzorging kinderen.

5. Huisvesting

Verkrotte, ongezonde en/of onveilige woning; te klein en/of te weinig nutsvoorzieningen.

6. Gezondheid

Zwakke gezondheid van de gezinsleden, gebrek aan kennis en deelname aan de gezondheidszorg, 
chronische ziektes en/of handicaps in het gezin.

Als men 3/6 scoort, is men kansarm

2/6 geeft interpretatiemogelijkheid

1/6 = niet kansarm
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Het Steunpunt Vakantieparticipatie is geen begeleidingsdienst. De dienstverlening gebeurt op maat, 
maar is geen hulpverlening. Sociale organisaties kennen de mensen en kunnen hun situatie inschatten. 
Een vakantieganger moet voor een vakantieaanvraag niet opnieuw zijn verhaal doen of inkomsten 
aantonen. Er is vertrouwen in de sociale organisatie voor begeleiding en screening van de vakantiegangers. 
De sociale lidorganisaties bieden de vakantieganger ondersteuning bij het invullen van de formulieren, 
het voorbereiden van de vakantie ...

Mensen die rechtstreeks willen intekenen op het aanbod en dus niet via een lidorganisatie, bezorgen 
het steunpunt een bewijs van inkomen. De Europese ‘armoedegrens’ geldt hier als norm en ook mensen 
met een OMNIO-statuut of verhoogde tegemoetkoming komen in aanmerking. Tenslotte kunnen ook 
mensen in schuldbemiddeling rechtstreekse aanvragen doen bij het steunpunt.

Steunpunt Vakantieparticipatie werkt samen met meer dan 1300 sociale organisaties in Vlaanderen: 
OCMW’s, vrijwilligersorganisaties en verenigingen die een brede waaier aan doelgroepen bereiken. 
Deze organisaties communiceren over het aanbod met mogelijke vakantiegangers in hun klanten-
groep of ledenbestand via vakantiegidsen en de website. Iets meer dan een vijfde van de lidorganisaties die 
deelgenomen hebben aan het onderzoek in 2012 is een OCMW. Nog een vijfde is Bijzondere Jeugdzorg. 

OCMW ......................................................................................................................................................21,4%

Bijzondere Jeugdzorg ............................................................................................................................ 20,6%

CAW ........................................................................................................................................................... 6,4%

Welzijnsschakel .........................................................................................................................................6,1%

Organisatie voor personen met handicap (erkend door VAPH) .......................................................... 4,7%

Beschut / beschermd wonen ................................................................................................................... 4,5%

Verenigingen waar Armen het woord nemen ....................................................................................... 3,6%

Geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg .........................................................................................3,1%

Buurtopbouwwerk ................................................................................................................................... 2,8%

CKG ............................................................................................................................................................ 2,5%

Inburgering- / onthaalbureau .................................................................................................................. 2,5%

Centrum basiseducatie .............................................................................................................................1,7%

Centrum voor integrale gezinszorg .........................................................................................................1,7%

Etnisch Culturele minderheden ...............................................................................................................1,7%

Samenlevingsopbouw ..............................................................................................................................1,1%

Sociaal toeristische vereniging ................................................................................................................1,1%

Sociale werkplaats ....................................................................................................................................1,1%

Rode Kruis Opvangcentrum .................................................................................................................... 0,8%

Kind en gezin ............................................................................................................................................ 0,6%

OOOC ......................................................................................................................................................... 0,6%

Minderhedenvereniging .......................................................................................................................... 0,3%

Organisatie voor personen met handicap (niet erkend door VAPH) ................................................... 0,3%

Andere ..................................................................................................................................................... 10,9%

N= 360
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Steunpunt Vakantieparticipatie bereikt een grote diversiteit aan vakantiegangers. De gemiddelde leeftijd 
van de bevraagde respondent is 44 jaar. 56% van de respondenten is vrouw en gezinshoofd.

 Man Vrouw Totaal

Gezinshoofd 23% 56% 80%

Geen gezinshoofd 2% 18% 20%

Totaal 25% 75% 100%

N=287

64% leeft in een gezin waarvan het gezinshoofd een diploma lager onderwijs of lagere humaniora 
heeft. 8% heeft een voortgezette studie, al dan niet universitair, afgewerkt. Ongeveer een derde leeft 
in een gezin waarvan het gezinshoofd arbeider is. De tweede belangrijkste groep is werkloos. De 
categorie andere laten we buiten beschouwing. Om methodologische redenen konden deze niet terug-
gebracht worden tot een van de andere categorieën.

Diploma 

Hoger niet-universitair onderwijs 5%

Hogere humaniora 28%

Lager onderwijs of lagere humaniora 64%

Universitair onderwijs 3%

Totaal 100%

N=286

48% van de lidorganisaties richt zich tot mensen met enkel financiële moeilijkheden, zonder specifieke 
doelgroep. Iets meer dan de helft richt zich tot een of meerdere specifieke doelgroepen. De grootste 
groep (31% van de organisaties) werkt met mensen met psychische problemen. Organisaties die met 
allochtonen werken, komen op de tweede plaats met 28%. 

Mensen met psychische problemen ........................................................................................................31%

Allochtonen ................................................................................................................................................ 28%

Mensen met alcohol- of drugsproblemen .............................................................................................. 23%

Mensen met een handicap ....................................................................................................................... 16%

Tienermoeders .......................................................................................................................................... 13%

Mensen die zorg nodig hebben ................................................................................................................. 9%

Pleegzorg...................................................................................................................................................... 4%

Andere .......................................................................................................................................................... 3%

Niet van toepassing .................................................................................................................................. 48%

N= 360

De tevredenheid over het Steunpunt werd enkel bevraagd bij actieve lidorganisaties. Meer dan 80% van 
de actieve lidorganisaties is algemeen zeer tot uiterst tevreden over Steunpunt Vakantieparticipatie. 
Geen enkele sociale lidorganisatie is niet tevreden. 
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Karen Maes

coördinator Fonds Vrijetijdsparticipatie, januari 2013

‘De aandacht voor vrijetijdsparticipatie neemt toe en dat is een goede zaak’, 
vindt Karen Maes, coördinator van het Fonds Vrijetijdsparticipatie. ‘Ik merk dat de 
welzijnssector mensen in armoede meer en meer stimuleert om deel te nemen 
aan vrijetijdsactiviteiten.’

AANBOD

Steunpunt Vakantieparticipatie onderhandelt met hotels, accommodaties, kampaanbieders en toeristische 
attracties over kortingsprijzen voor deze doelgroep. De kortingen moeten minstens 30 procent bedragen. 
Sommige aanbieders laten de korting enkel toe in het laagseizoen, anderen het hele jaar door. De 
toeristische partners bieden deze kortingen op vrijwillige basis aan in ruil voor toegang tot een ruimer 
doelpubliek en verhoogde promotie. Soms geeft een uitbater korting vanuit een filosofie van Maat-
schappelijk Verantwoord Ondernemen. Het afgeprijsde aanbod van Steunpunt Vakantieparticipatie 
is enkel beschikbaar voor personen met een laag inkomen. Hun inkomen wordt bevestigd door een 
sociale organisatie of de vakantiegangers leveren zelf een inkomensbewijs af. 

Beroep 

(Brug-) gepensioneerd 6%

Andere 26%

Arbeider 32%

Bediende 8%

Huisvrouw / -man 5%

Kaderpersoneel 0%

Onderwijzend personeel 1%

Student 1%

Vrij of intellectueel beroep 0%

Werkloos 18%

Zelfstandige / Ondernemer 1%

Totaal 100%

N=286
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Georganiseerde vakanties

De georganiseerde vakanties worden georganiseerd 
en begeleid door een toeristische aanbieder of 
vereniging. Er zijn verschillende georganiseerde 
vakanties voor kinderen, volwassenen en gezin-
nen. Men kan kiezen of men blijft overnachten of 
’s avonds thuis gaat slapen. De georganiseerde 
vakanties gaan door in het buitenland of in eigen 
land.

Vakantieverblijven

Alleen of met vrienden en familie. Het steunpunt 
biedt een ruim aanbod aan accommodatietypes 
aan, van hotels en B&B’s tot campings en vakantie-
centra. 

Men kan er een weekend of een hele week op uit 
trekken, in het groen, in de stad of aan de kust. 
Net zoals bij een vakantie in een groepsverblijf 
wordt het programma georganiseerd door de 
boeker zelf. Vakantiegangers kunnen via het 
steunpunt ook daguitstappen met korting boeken 
in de buurt van het verblijf.

Daguitstappen 

Een vakantie hoeft niet lang te duren. Het vakantie-
gevoel kan je al krijgen door er gewoon een dagje 
tussenuit te zijn. Je kan dieren begroeten in de 
zoo, duizelen in een pretpark, rondneuzen in een 
museum, plonzen in een zwembad en nog zoveel 
meer. Steunpunt Vakantieparticipatie werkt hier-
voor samen met attracties over heel Vlaanderen 
en Brussel. Voorbeelden zijn pretparken, musea, 
monumenten, evenementen en zwemcomplexen. 
Daguitstappen zijn laagdrempelig en kunnen zo-
wel individueel als in groep worden ondernomen.

Groepsverblijven

Groepsverblijven doen een specifiek aanbod voor 
sociale organisaties die met de mensen die bij 
hun in begeleiding zijn, op vakantie willen gaan. 
Er zijn groepsverblijven die plaats bieden aan 
grote groepen, maar er bestaan ook kleinschalige 
verblijven voor kleine groepen of grote families. 
Sommige verblijven hebben slaapzalen, andere 
beschikken over gezinskamers. Het aanbod is 
heel divers. De verblijven in het aanbod bevinden 
zich in Vlaanderen en Brussel. Het programma 
en de begeleiding worden niet voorzien door de 
toeristische aanbieder. 

Het aanbod van Steunpunt Vakantieparticipatie kan verdeeld worden in vier categorieën:
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Het aantal aanbieders waarmee Steunpunt Vakantieparticipatie samenwerkt stijgt gestaag. De 
onderstaande tabel toont deze stijging voor de jaren 2012 – 2013 (aantallen op 1 april 2013). 

  2012 2013 verschil %

Aanbod Daguitstappen 99 122 7 7,07

Aanbod Vakantieverblijven* 98 114 10 10,20

Aanbod Groepsverblijven (louter groepen, geen families)* 131 199 25 19,08

Aanbod Georganiseerde Vakanties 43 56 6 13,95

Totaal 371 419 48 12,94 

*Bepaalde toeristische aanbieders doen een aanbod voor zowel groepen als individuen. In 2013 zijn dat 56 verblijven.

83% van de vakantiegangers die via Steunpunt Vakantieparticipatie boeken zijn zeer tot uiterst tevreden 
over het aanbod dat ze krijgen. Het aandeel dat niet tevreden is over het aanbod is beperkt tot 5%.

82% van de vakantiegangers heeft het verblijf van zijn voorkeur kunnen boeken. Voor de overige 18% 
was dit niet mogelijk. 78% was zeer tot uiterst tevreden over het verblijf. 12% was echter niet tevreden. 
De tevredenheid bij degene die hun verblijf van voorkeur hebben kunnen boeken, ligt hoger dan bij 
die hen dat niet hebben kunnen doen. Degenen die al eens in het verblijf geweest waren, zijn duidelijk 
meer tevreden. Hiervan was maar 5% ontevreden. Bij degenen die er nog nooit geweest waren, is 16% 
ontevreden.

Ook aan de actieve lidorganisaties werd gevraagd of zij tevreden waren over het aanbod en de prijzen 
van de vakanties en daguitstappen van Steunpunt Vakantieparticipatie.

79% van de bevraagden is zeer tot uiterst tevreden over het aanbod. Geen enkele lidorganisatie is hier 
ontevreden over (N= 327).

Linda en Roland

Bed & Breakfast CasaBianca, april 2013

De samenwerking met Vakantieparticipatie begint nu pas te groeien in 
het Meetjesland. Na de zomer wil Erik, de regiocoördinator van toerisme 
Meetjesland, vakantiemakers uit de regio samenbrengen voor een 
ervaringsuitwisseling. Af en toe doet hij zelf ook een voorstel, maar hij weet 
dat luisteren naar collega-uitbaters meer overtuigend is voor toeristische 
ondernemers. Hij kijkt ernaar uit na de zomer de verhalen van Casa Bianca te horen 
en ervan te leren om het toeristische Meetjesland nog interessanter te maken. 
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Steunpunt Vakantieparticipatie kan dus ondergebracht worden in het Participatiemodel van 
het schema op pagina 19. Het biedt een standaardproduct aan, aan een specifiek gedefinieerde 
doelgroep. In 2012 overschreed Steunpunt Vakantieparticipatie voor het eerst de kaap van 
100.000 vakantiegangers. Een indrukwekkende prestatie dankzij de unieke samenwerking 
tussen de toeristische en de sociale sectoren.

Raymond Lambie

Bezoekerscentrum Lieteberg, februari 2013

‘Eén van de beste systemen 
die er bestaan. Het is voor ons 
een geruststelling dat onze 
kortingstarieven gaan naar de mensen 
waar we ze voor bedoelen.’  

In Oost-Vlaanderen breidde het vakantie-aanbod van Steunpunt 
Vakantieparticipatie het afgelopen jaar met 50% uit. In 2012 deden 35 toeristische 
ondernemers een aanbod voor vakantiegangers in armoede. In 2013 werden er 
dat 53. ‘Meer vakantie-aanbieders beseffen dat ze een rol kunnen spelen om 
vakantie voor mensen in armoede mogelijk te maken.’

Mieke Belmans

manager bij Toerisme Oost-Vlaanderen, april 2013

 ‘Dankzij het systeem van 
Vakantieparticipatie kunnen we 
trouwens gerust zijn dat die korting 
terecht komt bij de bezoekers 
waarvoor het bedoeld is.’ 

Medewerker Raversijde

maart 2013
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 In cijfers
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3.  In de cijfers

3.1.  Aantal vakantiegangers

Het aantal deelnemers dat bereikt wordt door Steunpunt Vakantieparticipatie is sinds 2001 sterk 
gestegen, zoals aangetoond door de onderstaande tabel:

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Totaal aantal 
vakantiegangers
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Waar Steunpunt Vakantieparticipatie in 2001 slechts 752 mensen kon bereiken, heeft het in 2012 
104.931 vakantiegangers een daguitstap of vakantie kunnen bezorgen.

Jaartal Daguitstappen Groepsverblijven Georganiseerde Individuele Totaal aantal  
   vakanties vakanties  vakantiegangers

2001 0 0 752 0 752

2002 170 107 1570 412 2259

2003 6500 718 2216 526 9960

2004 12629 503 2433 774 16339

2005 14865 1238 3183 1567 20853

2006 13906 1341 3478 1887 20612

2007 44523 1693 2854 1910 50980

2008 65014 1426 3994 2478 72912

2009 77715 2661 4207 2702 87285

2010 84906 5680 4339 3055 97980

2011 85115 5674 5100 3995 99884

2012 89410 5703 5305 4513 104931
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3.2.  Daguitstappen

Vooral in de daguitstappen is een sterke groei zichtbaar. Zij maken nu ongeveer 85% van het totaal 
aantal vakantiegangers uit. Vooral sinds de introductie van een online boekingssysteem in 2007 is het 
aantal deelnemers sterk gestegen. 

De meeste daguitstappen vinden plaats tijdens de zomermaanden. De populariteit van het aanbod in 
maart/april hangt nauw samen met het tijdstip van de paasvakantie:
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Periode 2007 2008 2009 2010 2011

Januari 0 79 63 60 112

Februari 76 149 260 229 218

Maart 304 458 353 564 503

April 435 394 783 839 1129

Mei 333 507 718 623 796

Juni 666 762 990 1373 1076

Juli 1013 1728 2054 2389 2259

Augustus 872 1143 1545 1539 1664

September 242 252 282 339 381

Oktober 246 463 363 466 463

November 66 109 194 166 216

December 123 156 174 197 291

De populairste attracties voor daguitstappen zijn de Zoo in Antwerpen en pretparken zoals Plopsaland 
De Panne en Bobbejaanland. Er is een tendens merkbaar dat vakantiegangers graag eerst deze wel-
bekende, grote trekpleisters uitproberen en dan pas de meer verrassende en kleinschalige attracties 
kiezen. Dit past in Pearce & Lee’s (2005) theorie van de ‘travel career’. Dit is een model dat toeristische 
beleving voorstelt als een ladder of een groeiproces waarbij vakantiegangers vaak meer uitdagende 
bestemmingen uitkiezen naarmate hun reiservaring groeit. De vakantieganger met een beperkt budget 
is hierin niet anders dan de meer gegoede toerist.

3.3.  Vakanties

Ook de andere categorieën worden gekenmerkt door een continue stijging in het aantal deelnemers. 
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De grote meerderheid van de vakanties vinden plaats aan de kust, zoals geïllustreerd door deze cijfers 
uit 2011 (N=312):

74%

Daniëlle en de pleegkinderen gaan elk jaar naar hetzelfde verblijf aan 
de kust. ‘We boeken het liefst een vakantie in Ravelingen. We worden er 
goed onthaald en de bediening in het restaurant kent ons ondertussen 
al. Dat is belangrijk want de kinderen houden de rij wel eens op aan 
het buffet omdat ze nogal traag kiezen.’ Ook het feit dat Ravelingen 
een appartement aanbiedt, is een troef. ‘Een kamer is veel te klein voor 
ons. Vorig jaar had ik zes kindjes mee, dit jaar vier.’ Daarmee kaart 
Daniëlle ook meteen een uitdaging voor Steunpunt Vakantieparticipatie 
aan: ‘Er is voorlopig niet zoveel aanbod aan hotels en appartementen 
met een goed animatieprogramma voor grote eenoudergezinnen.’

Ravelingen biedt een stevig animatieprogramma aan. Dat is essentieel 
voor Daniëlle want zo krijgt ze ook eens wat tijd voor zichzelf. ‘Het 
kleinste pleegje is nog te jong om mee te doen met het programma. 
Die blijft dus de hele dag bij mij. Maar ’s avonds gaan we allemaal samen 
naar de avondactiviteit.’

Daniëlle

vakantieganger en pleegmoeder

juli 2013

Kust
19%

Groen

7%
Stad
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Daguitstappen tijdens de vakantie

De daguitstappen die worden aangeboden door Steunpunt Vakantieparticipatie kunnen de vakantie-
gangers ook ondernemen tijdens een geboekte vakantie. 63,5% (184 van de 291 bevraagden)  van de 
vakantiegangers heeft in 2012 geen daguitstap geboekt. 36,5% (107 van de 291 bevraagden) heeft dus 
wel een daguitstap geboekt. 65% (70 van de 107 bevraagden) van hen heeft een daguitstap ondernomen 
tijdens de vakantie.

Respondenten die met kinderen op vakantie geweest zijn doen iets vaker een daguitstap op vakantie 
dan diegenen die zonder kinderen op vakantie geweest zijn.

 Gezelschappen met kinderen Gezelschappen zonder kinderen Totaal

Daguitstap maar niet tijdens vakantie 12,6% 12,6% 12,6%

Daguitstap tijdens vakantie 26,3% 19,0% 23,9%

Geen daguitstap 61,0% 68,4% 63,5%

Totaal 100% 100% 100%

N= 291

3.4.  De Vakantieganger

Meer dan 30% van de reisgezelschappen bestaat uit één ouder samen met kinderen. In 20% van de gevallen 
gaat het om een koppel met kinderen. Het gemiddeld reizend gezelschap bestaat uit 4,7 personen.

Net zoals in de studie in 2008, zien we dat vakantiegangers die gebruik maken van Steunpunt Vakantie-
participatie, dit herhaald doen. In 2011 zien we bijvoorbeeld dat meer dan de helft van de respondenten 
ook in 2010 op vakantie is geweest. Voor slechts 5% van de respondenten was het de eerste keer dat 
ze op vakantie gingen. In 2008 was dit 13%. Mogelijk kan  dit wijzen op herhaald gebruik. Voor 22,7% 
van de respondenten in 2011 echter was de laatste vakantie meer dan 3 jaar geleden.

Tabel : Tijdstip van de vorige vakantie (2007, 2011)

 2007 2011

Nog nooit  13,0% 5,1%

1 jaar  44,2% 51,3%

2 jaar 10,4% 

1 tot en met 3 jaar   17,3%

3 tot en met 5 jaar 13,0% 

Meer dan 3 jaar geleden   17,6%

Meer dan 5 jaar geleden 19,5% 

Weet niet   8,7%

Bron: Steunpunt Vakantieparticipatie, Vakantie-enquête 2007 (N=318)  en 2011(N=312)

Gemiddeld verblijft een vakantieganger via Steunpunt Vakantieparticipatie vijf nachten op de bestemming. 
Ter vergelijking: het gemiddelde aantal vakantienachten voor Belgen in Vlaanderen is 3.6 nachten. Dit is 
echter een moeilijk te vergelijken cijfer. 
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Het verschil (5 nachten versus 3,6 nachten) kan te wijten zijn aan het feit dat mensen in armoede vaak 
maar één maal per jaar op vakantie gaan. Ze trachten daarom het maximaal aantal toegelaten nachten 
in de zomerperiode op vakantie te gaan. Hoewel de reguliere vakantieganger wel een groter budget 
heeft, verblijft hij minder lang in Vlaanderen. Hij trekt gemakkelijker naar het buitenland voor langere 
vakanties.

Vakantiegangers kunnen maximum zeven nachten reserveren in de zomervakantie. Een keuze om zoveel 
mogelijk mensen van een vakantie te kunnen laten genieten. Vakantiegangers krijgen wel de kans om 
daarnaast nog een weekendje of midweek te reserveren buiten de zomervakantie en onbeperkt gebruik 
te maken van het aanbod daguitstappen. Vakantiegangers mogen maximum veertien dagen vakantie 
boeken per kalenderjaar zodat iedereen de kans krijgt om op vakantie te kunnen. Deze maxima zijn 
vooral in het hoogseizoen van belang, aangezien de meerderheid in deze periode op vakantie wil.

Ruim 31% van de vakantiegangers gaat enkel met de kinderen op vakantie. Bij 20% van de vakantie-
gangers is de partner mee met de kinderen. 13% gaat enkel met partner op vakantie (N=312).

 - Budget vakantieganger

Bijna de helft van de vakantiegangers via Steunpunt Vakantieparticipatie vindt de vakantie een grote 
hap uit het budget. Van diegenen die het een grote hap vinden, geeft minder dan de helft meer uit dan 
verwacht. Algemeen geeft minder dan een derde (31,4%) meer uit dan verwacht. De meeste vakantie-
gangers (68,6%) hebben dus goed gebudgetteerd. 

Tabel: ‘Vindt de vakantieganger dat de vakantie een grote hap uit het budget betekent’ versus ‘Is op 
vakantie meer uitgegeven dan verwacht?’ (2011)

alleen met alleen
partner

met alleen
kinderen

met alleen
familie

met alleen
vrienden

9%

6%

13% 10%31%

met partner
en kinderen

20%

met kinderen
en familie

met kinderen
en vrienden

met partner 
en vrienden

met familie
en vrienden

met partner,
kinderen
en familie

4% 2%2% 2%1%

 Meer uitgegeven dan verwacht
Grote hap ja nee 

Ja: 49,4%  23,1% 26,3% 

Nee: 50,6% 8,3% 42,3% 

Totaal 31,4% 68,6% 

Bron: Steunpunt Vakantieparticipatie, Vakantie-enquête 2011, N=312
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3.5.  Transport

Net zoals in 2008, maakt de grote meerderheid van de vakantiegangers gebruik van het openbaar vervoer 
om de vakantiebestemming te bereiken. Voor bus- en tramvervoer stelt De Lijn gratis dagpassen ter 
beschikking. Vakantiegangers kunnen deze aanvragen via Steunpunt Vakantieparticipatie. 34% van de 
vakantiegangers maakt gebruik van de eigen wagen. In vergelijking met alle Vlaamse toeristen aan de 
kust is dit 83% (Toerisme Vlaanderen, 2011).  Opvallend is ook dat 13% van de vakantiegangers wordt 
gebracht naar de bestemming. De redenen hiervoor zijn mogelijk moeilijkheden bij het gebruik van het 
openbaar vervoer, bijvoorbeeld met bagage of door de noden van  invalide gebruikers. 

4%

47%
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3.6.  Hulp en ondersteuning

Voor 51% van de vakantiegangers werden de kosten van de vakantie deels gedragen door een andere 
persoon of organisatie. In 44% van de gevallen is dit een OCMW en bij 18% het CAW. In 7% van de 
gevallen springt de familie bij in de kostprijs. Onder de categorie ‘andere’ plaatst de respondent een 
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VAW (Vereniging waar Armen het Woord nemen) of de werkgever. Enkele respondenten organiseerden 
een verkoop om extra centen in te zamelen. Ook Steunpunt Vakantieparticipatie werd soms als ‘andere’ 
gecategoriseerd. Dit wijst erop dat de korting door sommige vakantiegangers onterecht als rechtstreek-
se financiële tussenkomst beschouwd wordt (N=312).
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Ook aan de lidorganisaties werd gevraagd of zij financiële hulp aanbieden, los van de korting van het 
Steunpunt Vakantieparticipatie.

Het is opvallend dat 70% van de OCMW’s financiële ondersteuning aanbiedt, terwijl bij de centra voor 
bijzondere jeugdzorg, het ander vaak voorkomende type, slechts 19% van hen financieel tegemoet komt 
aan de cliënten. 20% van de lidorganisaties die financieel bijspringen, betaalt slechts in heel uitzonderlijke 
gevallen mee. De helft van de organisaties laten het bedrag afhangen van cliënt tot cliënt. 10% van de 
organisaties betaalt het volledige bedrag.

Wanneer we kijken met welke middelen de lidorganisaties bijbetalen, dan zien we dat 64% dit doen met 
eigen middelen. Ver daarachter op de tweede plaats komen socio-culturele subsidies met 20% en op 
drie fondsenwerving (Rotary club, Lions club, Cera,...) met 16%. Wanneer naar de twee grootste groepen 
gekeken wordt, de OCMW’s en de centra voor bijzondere jeugdzorg, dan is er ook hier een groot verschil. 
OCMW’s maken enkel gebruik van de eigen middelen en de socio-culturele subsidies. De bijzondere 
jeugdzorg maakt gebruik van het volledige gamma aan mogelijkheden met uitzondering van de socio-
culturele subsidies*. OCMW’s zijn overigens de enige organisaties die gebruik maken van deze subsidies 
in het kader van vakantie. Alle OCMW’s maken slechts van 1 financiële bron gebruik terwijl de centra 
voor bijzondere jeugdzorg vaak gebruik maken van meerdere bronnen.

*  Koninklijk besluit ‘Maatregelen ter bevordering van de participatie en de sociale activering van gebruikers van de dienstverlening van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2013.’ (10 juli 2013)

Eigen middelen van de organisatie 64%

Socio-culturele subsidie 20%

Fondsenwerving 16%

(Eigen) evenementen 9%

Andere 4%

Geen antwoord 7%

N= 105

W
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In 2012 werd gepolst naar de ondersteuning aangeboden door de lidorganisatie, los van eventuele financiële 
ondersteuning. Een kwart kan geen ondersteuning krijgen aangezien ze rechtstreeks bij Steunpunt 
Vakantieparticipatie aankloppen. 14% boekt wel via een lidorganisatie, maar zegt geen bijkomende hulp 
te gebruiken. Van degenen die via een lidorganisatie boeken, heeft 75% hulp nodig bij het invullen van 
de formulieren wat neerkomt op 57% van alle vakantiegangers. Advies over transport en de reisplannen 
komt op de tweede plaats. Voor het kiezen van de bestemming heeft 13% hulp nodig. Andere vormen 
van ondersteuning worden veel minder genoemd maar mogen niet genegeerd worden. 

Tabel:  Verkregen hulp aangegeven door de vakantiegangers (% van totaal aantal bevraagde  
  vakantiegangers)

 % van totaal % van vakantiegangers  
  geboekt via lidorganisatie

Hulp met invullen formulieren 56,8% 75,7%

Advies over transport / reisplannen 16,1% 21,5%

Hulp bij het kiezen van de bestemming 13,0% 17,3%

Advies over sparen voor de vakantie 2,1% 2,8%

Hulp en advies na terugkeer 1,1% 1,4%

Hulp bij pakken bagage 0,4% 0,5%

Ander 2,5% 3,3%

Geen, wel via lidorganisatie geboekt 14,0% 18,7%

Geen, rechtstreeks geboekt 24,9% -

N=216

Aan de lidorganisaties werd gevraagd welk type hulp zij aanbieden aan hun cliënten. Het gaat hier dus 
opnieuw om mensen die op daguitstap of op vakantie gaan. 80% biedt hulp aan bij het invullen van de 
formulieren. Dus de hulp waarvan de vakantiegangers het meest gebruik maken wordt ook het vaakst 
aangeboden. De top vier van aangeboden hulp staat net in dezelfde volgorde als de verkregen hulp bij 
de vakantiegangers. De organisaties bieden dus veel meer hulp aan dan de vakantiegangers zich bewust 
lijken te zijn. 

Tabel: Aangeboden hulp door de actieve lidorganisaties

Hulp met invullen van formulieren 80%

Advies over transport of reisplan 60%

Hulp bij het kiezen van de bestemming 60%

Advies over sparen voor de vakantie 35%

Hulp bij het pakken van de bagage 16%

Hulp en advies na terugkeer 13%

Ander 8%

Geen hulp of advies 6%
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Min Berghmans

directeur van het Steunpunt  Jeugdhulp, mei 2013

Hoe evident is vakantie voor kwetsbare en gekwetste jongeren? Wat zie jij als de 
belangrijkste drempels die jongerenorganisaties moeten nemen om jongeren die 
ervaring te kunnen bieden?

‘Het thuisfront betrekken, lijkt me van cruciaal belang. Veel sociaal kwetsbare 
jongeren hebben ouders die zelf weinig of geen ervaring hebben met vakantie of 
kampen, of er zelf als jongere een negatieve ervaring aan hebben overgehouden. 
Daarom is het belangrijk te investeren in een goed contact met het thuisfront. 
Ouders moeten soms overtuigd worden dat een kamp wel veilig is, dat er 
structuur is, wat het programma zal zijn. Ouders van kinderen met een fysieke 
beperking willen gerust zijn dat hun kinderen ergens terecht komen waar 
voldoende ondersteuning gegarandeerd is. En bij financiële drempels is juiste 
informatie en hulp nodig om de mogelijkheden naar ondersteuning te ontdekken.’ 

3.7.  Bijdrage aan het Vlaams toerisme

De vakantieganger die op vakantie gaat via Steunpunt Vakantieparticipatie besteedt gemiddeld 23,45 euro 
per persoon per nacht. Een gemiddelde toerist aan de kust besteedt gemiddeld 64,56 euro1. Gezien de 
doelgroep, is het normaal dat de bestedingen heel wat lager liggen. Dit dient ook genuanceerd te worden 
aangezien verder zal blijken dat de helft van de vakantiegangers naast de korting van het steunpunt nog 
financieel ondersteund wordt. Als dit op zo’n manier gebeurt dat de vakantieganger die financiële 
ondersteuning niet zelf in handen krijgt maar dat bijvoorbeeld rechtstreeks aan de logiesuitbater een deel 
wordt gestort, dan zal de vakantieganger dit niet mee gerekend hebben in zijn bestedingen. 95% is dan 
ook van plan om opnieuw met vakantie te gaan. Opvallend is wel dat zonder de korting van Steunpunt 
Vakantieparticipatie meer dan 77% niet op vakantie zou gaan. 

Uit de bevraging van logies die frequent vakantiegangers ontvangen, blijkt overigens dat er nooit problemen 
zijn met de betaling. Allen geven ze aan dat de betalingen goed (34) of heel goed (13) verlopen zijn. Door 
de bemiddelende rol van het steunpunt worden toeristische partners ook steeds op de hoogte gebracht 
bij eventuele aanpassingen van reservaties en kunnen ze het steunpunt steeds contacteren bij problemen 
of vragen. 

Cijfers uit 2010 tonen aan welk bedrag werd besteed door bezoekers van Steunpunt Vakantieparticipatie 
in attracties (via daguitstappen). Het totale bedrag voor de 105 attracties was € 744.121,85. Zonder de 
kortingen die via het steunpunt worden aangeboden, is het waarschijnlijk dat een groot percentage van 
dit bedrag niet zou worden verwezenlijkt. Vanuit dit perspectief kan dus gesteld worden dat Steunpunt 
Vakantieparticipatie een aanzienlijke bijdrage levert aan Vlaamse attracties door de stimulatie van de 

1 Bron: Vlaanderen Vakantieganger 2011.
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vraag. De Zoo in Antwerpen was de populairste attractie met 24.658 bezoekers. Hier bedraagt de 
toegangsprijs € 6,50 via Steunpunt Vakantieparticipatie tegenover € 22 voor volwassenen tegen normaal 
tarief. De hoge korting die de Zoo toekent, gecombineerd met de enorme populariteit van deze attractie, 
zorgen ervoor dat de gemiddelde korting in de attracties tot 75-80% oploopt.

Jaartal Totale omzet voor attracties (in euro)

2009 532.319,15

2010 667.853,05

2011 689.549,90

2012 744.121,85

Deze bedragen zijn een indicatie, geen streefdoel. Een verhoging van de prijzen zou een hoger cijfer 
opleveren. De ideale situatie is hogere cijfers door een hogere deelname.

Tiny Bertens

De Kinkhoorn, Januari 2013

Het vakantiecentrum De Kinkhoorn aan de Zeedijk in Oostende werkt al zeven jaar 
met het steunpunt samen. ‘En daar zit zeker nog groeimogelijkheid in’, vindt Tiny. 
‘Vandaag  zijn de boekingen goed voor één procent van de jaaromzet van de 
Kinkhoorn, maar dat mag gerust wat meer zijn’, zegt ze. ‘De reservaties zitten in 
een stijgende lijn.’

De Kinkhoorn is een vakantiecentrum van het ACV. Het centrum is geworteld 
in het sociaal toerisme. De stap naar een samenwerking met Steunpunt 
Vakantieparticipatie was dus niet zo groot.

‘Er is ook nauwelijks een verschil tussen de hotelgasten  die via het steunpunt 
komen en de andere’, zegt Tiny. ‘Alleen de boekingen verlopen anders, via het 
steunpunt.’

‘Er mag nog meer reclame gemaakt worden voor het sociaal toerisme’, denkt 
Tiny. ‘Vandaag loopt de bekendmaking nog vooral via de OCMW’s en sociale 
organisaties, maar veel mensen komen daar niet en kennen het aanbod dus nog 
niet.’ Het zou goed zijn om ook andere kanalen te vinden. Kan de Kinkhoorn 
daar ook iets aan bijdragen? Tiny oppert : ‘Wij zouden onze samenwerking met 
Steunpunt Vakantieparticipatie ook kunnen vermelden op onze website.’ 



51iedereen verdient vakantie

 In focus
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4.  In focus

4.1.  In… evolutie
 
In 2001 was het sociaal toerisme in Vlaanderen aan een nieuwe ademstoot toe. De arbeiders hebben 
hun weg gevonden naar low budgetreizen, citytrips en gezellige gezinsvakanties. De meest avontuurlijke 
medemens gaat zelfs op wereldreizen en lange expedities. De wereld is ons dorp geworden. De 
doelstelling van de verzuilde vakantieverblijven lijkt voorbijgestreefd. De centra zijn hun functie verloren 
en hebben een ‘oubollig’ imago in de plaats gekregen. Er waren twee opties: de centra verkopen aan 
de hoogste bieder of er een nieuwe sociale functie voor bedenken. Het sociaal toerisme was de weg 
kwijt. 

Een belangrijke overweging was wie het sociaal toerisme precies moest bereiken in de 21ste eeuw. 
Ook al was het toerisme erg gedemocratiseerd in de laatste decennia, toch was er nog steeds een 
grote groep die niet op vakantie ging. Mensen voor wie een dagje naar zee of naar een pretpark gaan 
onmogelijk leek. De focus van het sociaal toerisme verlegde zich naar deze maatschappelijk kwetsbare 
groepen. Het ging om mensen met een laag inkomen en personen met een handicap. Maar er kwam 
ook extra aandacht voor kinderen en jongeren. De focus van het sociaal toerisme lag dus niet langer 
op gebouwen en vakantiecentra. Het was nu vooral de bedoeling om te werken met doelgroepen en 
hun sociale organisaties. Daarenboven was het ook de bedoeling om alle toeristische aanbieders van 
Vlaanderen op de kar te krijgen.

In de zoektocht naar de juiste formule werd het idee van een vakantiecheque overwogen, maar al snel 
van tafel geveegd. De sociale partners waren bang dat de cheques zouden blijven liggen of verkocht 
zouden worden. Gebrek aan geld is dan ook niet het enige probleem waar deze groep mee kampt. Ze 
durven ook vaak niet op vakantie. Steunpunt Vakantieparticipatie moet ze over die drempel kunnen 
begeleiden. Vakanties moeten voor iedereen betaalbaar blijven, maar niet gratis. De korting moet 
groot genoeg zijn, maar hoeft niet  van de overheid te komen.  Toeristische aanbieders in het sociaal 
toerisme en daarbuiten wordt gevraagd om korting te geven. 

De aanbieders overtuigen van deze formule was een hele uitdaging in de startfase van het steunpunt.  
Ook al heeft de organisatie nu heel wat mensen overtuigd van het belang op vakantie te kunnen gaan, 
tien jaar geleden was er nog heel wat onbegrip en kritiek. Het was trekken aan de kar om de toeristische 
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partners te overtuigen. Maar toen de bal eenmaal ging rollen, veranderde de situatie snel. De mond-
tot-mondreclame van de reeds deelnemende toeristische partners hebben een versterkend effect op 
de deelname van andere aanbieders uit de toeristische sector. De aanbieders moedigen elkaar aan om 
in het verhaal te stappen. 

De sociale organisaties die met de doelgroep op vakantie gingen, kregen een enorme boost. Ze voel-
den zich gesteund door het beleid en konden professioneler worden. Om de organisaties te steunen 
in dit laatste, organiseert het steunpunt info- en opleidingssessies. Jaarlijks gaat er ook een forum 
Vakantieparticipatie door. Dit is een moment waarop alle partners welkom zijn: toeristische partners, 
sociale organisaties en vakantiegangers. Dit forum is de uitgelezen kans voor het steunpunt om meer 
te weten te komen over gevoeligheden en praktische ongemakkelijkheden. Deze feedback is belang-
rijk voor de optimalisatie van de service die het steunpunt biedt.  Zo werden reeds een aantal punten 
in het aanbod aangepast op basis van deze feedback. Aparte pasjes en tickets werden bijvoorbeeld 
als heel negatief ervaren omdat die meteen een label op je plakken. Armoede is niet iets wat je aan de 
buitenwereld wilt laten zien. Door de uitkomsten van deze interacties die steeds ter harte zijn genomen 
door het steunpunt, groeide het uit tot een platform met een grote draagkracht. 

Hier volgen nog enkele maatregelen waarvoor het idee ontstond tijdens het forum of andere  
overlegmomenten:

 - Sinds 2006 werkt het platform samen met vervoermaatschappij De Lijn, vinden mensen het 
steunpunt terug op het web en organiseert  het steunpunt jaarlijks het Forum Vakantieparticipatie.

 - Sinds 2012 werkt het steunpunt met online contracten voor toeristische partners. Het ruilde de 
papieren versies in voor online contracten, die voor een vlottere samenwerking zorgden.

 -  In 2012 leidde het steunpunt een project dat pilootvakanties organiseerde voor Vlaamse jongeren 
met geen of beperkte buitenlandse reiservaring, naar Zweden en Finland. Dit project, dat werd 
gefinancierd door het ‘Calypso’ initiatief van de Europese Commissie, kreeg de naam FETE (First 
European Travel Experience).

Ook het nieuwsverhalenproject ging van start in 2012. Steunpunt Vakantieparticipatie wil verhalen 
van toeristische partners, sociale organisaties en vakantiegangers delen. Elk nieuwsbericht is het 
resultaat van een waarderend onderzoekend contact tussen een nieuwsmaker en een persoon uit het 
stakeholdersnetwerk die iets boeiends weet, doet of wil. Niet zomaar ‘nieuwsgaring’, maar samen met 
de persoon zoeken naar de essentie van wat hij doet, wil of weet. Zoeken naar hoop en trots, en naar 
de belofte die er in de ervaring schuilt om ook anderen mee te inspireren en te activeren.

Generatief nieuws is niet alleen een welkome aanvulling op de overwegend sombere nieuwsgaring 
in de reguliere media. Het kan ook als een strategisch instrument dienen in de ontwikkeling van 
organisaties en netwerken. Generatieve vragen leiden tot verhalen van kracht en mogelijkheden rond 
een thema dat er in een organisatie of netwerk op dat moment toe doet. De focus ligt op kracht, op 
wat mensen leren en wat ze als beloftes voor de toekomst zien. Generatief nieuws is het zoeken naar 
verhalen die een nieuw inzicht of perspectief geven. Door het zichtbaar maken van kiemen van hoop 
en acties die er al zijn, bewegen organisaties en samenleving in de richting van datgene waarover het 
meest gedialogeerd wordt. Generatief nieuws ziet het nieuwsbericht niet als een eindpunt, maar als 
een schakel tussen wat is en wat kan worden. (Masselink e.a., 2008)
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‘Het nieuws zoals we het kennen: Dit is hoe het is. 
Generatief nieuws: Dit is hoe het kan zijn.’

Peter Pula

Axiom News Canada

Als platform heeft het steunpunt meer dan ooit aandacht voor de volledige vakantieketen. Het steunpunt 
bemiddelt vakanties en gaat verder dan het sociaal tarief. Het tracht verschillende drempels weg te 
werken. Het mobiliteitsprobleem van vakantiegangers en de samenwerking met de sociale restaurants 
krijgen in 2013 extra aandacht. 

In 2013 lanceerde Steunpunt Vakantieparticipatie  een nieuwe website. Ook een nieuw uitgewerkt           
boekingssysteem staat op het programma in 2013, om zo nog efficiënter tewerk te gaan.  

4.2.  In… ondersteuning
 
Het eerste onderzoekscahier uit 2008 toonde aan dat de ondersteuning centraal staat in de bemiddeling 
van Steunpunt Vakantieparticipatie. Vooral voor deelnemers met beperkte reiservaring kan een vakantie 
een risicovolle onderneming lijken: niet alleen is er de financiële drempel, maar ook het pakken van 
de koffers, het voorbereiden van de reisweg en vooral de angst voor het onbekende kunnen drempels 
zijn die deelnemers moeten overwinnen.  Uit focusgroepen met 92 vertegenwoordigers van sociale 
organisaties bleek in 2008 dat ondersteuning van de vakantieganger deze drempels kan overwinnen. 
Door te kiezen voor de gepaste vakantieformule, door het samen doornemen van de treintabel of door 
het uitlenen van een koffer of reistas. De focusgroepen toonden ook aan dat de meest onervaren 
vakantiegangers vaak een evolutie doormaken. Ze beginnen met ‘eenvoudigere’ vakantievormen zoals 
een daguitstap in groep en gaan daarna over tot meer ‘onafhankelijke’ opties zoals een individuele 
vakantie. De duur van de vakantie speelt ook een rol. Vaak verkiezen vakantiegangers met beperkte 
reiservaring een lager aantal overnachtingen. Korte vakanties zijn dus laagdrempeliger en hun waarde 
in het aanbod mag niet worden onderschat.
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Getuigenissen van de gebruikers van Steunpunt Vakantieparticipatie en van de sociale organisaties die 
hen begeleiden, onderstrepen het belang van ondersteuning voor een geslaagde vakantie of daguitstap. 
Gebruikers hebben duidelijke informatie nodig. Een workshop op het Forum Vakantieparticipatie in 2010 
en een aantal verhalen uit het netwerk van het steunpunt geven aan hoe kleine details soms het 
verschil kunnen maken. Een aantal voorbeelden en tips zijn:

 - Alles begint met een goede voorbereiding 
 
Zelfs voor een daguitstap vertellen begeleiders dat informatie verschaffen de deelnemers erg kan 
geruststellen: ‘Op de trein vertellen we al wat er allemaal gaat gebeuren. Als we aankomen, laten 
we aan de hand van een plan zien waar de leuke attracties zijn en hoe het bezoek kan verlopen. 
Dan overleggen we over wie graag wat zou willen zien en splitsen we in kleinere groepjes. Doordat 
we in groep gaan voelen de mensen zich ook veiliger.’ Voor een vakantie is voorbereiding zeker 
ook belangrijk. Vele organisaties bespreken met de deelnemers wat er in de bagage moet, waar 
een koffer kan geleend worden, en hoe de route met het openbaar vervoer eruit ziet.

 - Bedenk alternatieven om extra kosten te vermijden 
 
Het gaat erom leuke en goedkope alternatieven te zoeken voor de vele verleidingen tijdens 
een uitstap. Dan kunnen de deelnemers die bekoringen wat makkelijker weerstaan. Zo is het 
bijvoorbeeld een goed idee om iedereen te vragen een lunchpakket mee te nemen, ook de 
begeleiders. Of de groep kan zelf foto’s maken die de deelnemers dan later goedkoop kunnen 
bijbestellen.

 - Een warm onthaal is van groot belang 
 
 Veel deelnemers vinden de aankomst in de accommodatie of attractie vaak een angstaanjagend 
moment. Velen vragen zich af of ze minder vriendelijk zullen worden behandeld, omdat ze via het 
steunpunt een korting hebben gekregen. Een warm onthaal is natuurlijk belangrijk voor iedereen, 
maar Steunpunt Vakantieparticipatie maakt haar toeristische partners bewust van het feit dat voor 
hun deelnemers een extra woordje uitleg of een vriendelijke glimlach wonderen kan doen.
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 - Mooie herinneringen die blijven 
 
Onderzoek (Minnaert, Maitland & Miller 2009) heeft uitgewezen dat ondersteuning ook na de 
vakantie van groot belang kan zijn. Na een groepsvakantie is samenkomen om herinneringen op 
te halen of foto’s uit te wisselen een perfect moment om de positieve effecten van de vakantie te 
onderstrepen. Na een individuele vakantie is een evaluatiegesprekje met de sociale organisatie 
een goede overgang om van de terugkeer naar huis een positieve nieuwe start te maken.

Het feit dat de reservaties op één centrale plaats binnen de organisatie gesitueerd zijn en afgehandeld 
worden, is een kracht voor  Steunpunt Vakantieparticipatie. Hierdoor kunnen vakantiebemiddelaars 
steeds op zoek gaan naar de gepaste vakantie en helpen ze vakantiegangers verder met praktische 
reisvragen. Vakantiegangers weten dat ze steeds via verschillende kanalen (e-mail, telefoon en sociale 
media) terecht kunnen bij de medewerkers van het steunpunt. Ook toeristische partners kunnen met 
alle vragen en eventuele klachten terecht bij het steunpunt.

Vakantiebemiddelaars zijn van A tot Z verantwoordelijk voor de dagelijkse afhandeling van reisdocumenten. 
Ze bedienen vakantiegangers met een laag inkomen, vakantielogies, sociale organisaties. Telkens met 
klantvriendelijkheid en ondersteuning op maat als uitgangspunt.

In deze functie leveren vakantiebemiddelaars een bijdrage aan vakantievoorziening voor mensen in 
armoede door het boeken van een vakantie aan sociaal tarief. De service aan de klant is op maat en 
optimaal. De bemiddelaars komen in contact met zowel personen uit kwetsbare doelgroepen, als met 
uitbaters toeristische verblijven en begeleiders van sociale organisaties.

Tot het takenpakket behoort het communiceren met de klant (telefonisch, schriftelijk en per e-mail), 
het informeren en adviseren over bestemmingen, het verzorgen van de reserveringen voor deze klant, 
het klaarmaken en verzenden van reisdocumenten en het administratief afhandelen van deze 
reserveringen.

Jean-Claude Hofman

jeugdherberg De Veurs, maart 2013

‘Ontmoeting en gezelligheid zijn één kant 

van de medaille. Respect en discretie 

zijn de andere. De gasten die boeken via 

Vakantieparticipatie krijgen een beetje 

extra zorgzame aandacht. Als ze arriveren 

en zich inschrijven, doen we dat heel 

discreet. Vaak zien we dat die mensen 

in het begin een beetje schuw zijn. Dan 

helpen we ze voorzichtig om contacten 

te leggen met de andere gasten. Meestal 

werkt dat wel via de kinderen. Als die 

de klik hebben gemaakt, volgt de rest 

vanzelf.’

Willy Eerckels

Vakantiecentrum De Ceder

Soms weten mensen in het begin niet 

goed hoe ze zich best gedragen in een 

vakantiecentrum. ‘Weet je wat je dan 

best doet?’ vraagt Willy. Het verrassende 

antwoord is dat je niet altijd iets moet 

doen. ‘Mensen hebben tijd nodig om 

zich op hun gemak te voelen. Na een paar 

dagen vinden ze vanzelf met hun vragen 

de weg tot bij ons.’

april 2013
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Steunpunt Vakantieparticipatie ontvangt evaluatiekaartjes van de vakantiegangers. Deze kaartjes 
worden eerst meegestuurd met de reisdocumenten en kunnen later gratis teruggestuurd worden door 
de vakantiegangers.  Op deze manier volgt Steunpunt Vakantieparticipatie de feedback en ervaringen 
van vakantiegangers op en krijgen de toeristische partners  hier een terugkoppeling van.

Na het verschijnen van het eerste onderzoekscahier, is het verschaffen van deze gepaste ondersteuning 
(aan vakantiegangers, maar ook aan aanbieders) een echt werkpunt geworden van Steunpunt 
Vakantieparticipatie. Vijf initiatieven illustreren dit:

 - ‘Vakantievaardig’: een publicatie met reistips en voorbereidende activiteiten 

 - ‘Rap Op Stap’: reiskantoren die gepersonaliseerde reisinformatie verschaffen

 - ‘Lerend netwerk’: Een netwerk dat kennisuitwisseling rond georganiseerde vakanties stimuleert

 - ‘Klasse’ bijlage: Een vakantiegidsje voor ouders bij het populaire tijdschrift, uitgegeven door het 
Ministerie voor Onderwijs en Vorming

 - Rondetafelgesprekken met aanbieders en vakantiegangers: uitwisselingsmomenten die beide 
groepen aansporen elkaar wat beter te leren kennen en te begrijpen

Vakantievaardig

‘Vakantievaardig’ is een gidsje met activiteiten en tips ontwikkeld door Steunpunt Vakantieparticipatie. 
Aan de hand van informatiekaartjes, quizjes en tips voor spelletjes en activiteiten, beoogt de publicatie 
op een ludieke manier de deelnemers te helpen met de voorbereiding  op de vakantie. De kaarten werken 
rond verschillende thematieken: waarom mensen vakantie nodig hebben, hoe je een bestemming kiest 
en een boeking maakt en hoe je een vakantie of daguitstap praktisch kunt organiseren. 
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VakantieVaardig is een reeks van inspiratiekaarten. 
Ze maken kiezen, plannen en onderweg zijn tot een feest en 
ze zorgen ervoor dat vakantiekriebels echte vakantieplannen 
worden. 

49 kaarten zetten je aan het denken én aan het doen, maar ook 
aan het praten. Je vindt opdrachten, tips en weetjes over het 
hele vakantietraject. Van het motiveren tot het boeken, het 
organiseren en het thuiskomen. 

VakantieVaardig is gemaakt door en voor vakantieplanners. 
Maar ook en vooral voor al wie op vakantie gaat. groot en klein, 
ver weg of dichtbij, met overnachting of op daguitstap, voor het 
eerst of met veel ervaring. 

Toerisme Vlaanderen - Steunpunt Vakantieparticipatie 
Grasmarkt 61 - 1000 Brusssel I 02 504 03 91 of gratis 1700 

vakantieparticipatie@toerismevlaanderen.be

www.vakantieparticipatie.be
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Een praktisch voorbeeld van hoe deze gids wordt gebruikt, is de activiteit van het Centrum voor 
Basiseducatie Halle-Vilvoorde. Bij Basiseducatie verbeteren volwassenen hun functionele 
vaardigheden op vlak van taal, wiskunde, ICT en algemene vorming. Cursisten die eerder al 
geschiedenis, actualiteit, kunst en cultuur volgden, wilden met die kennis nu heel praktisch aan 
de slag in de cursus ‘Vrije Tijd, volwassenenonderwijs en –vorming’. Een daguitstap organiseren 
werd de uitdaging. Educatief medewerker Heidi Thijs begeleidde de groep. De cursisten vonden 
inspiratie in Vakantievaardig. Aan de hand van een stappenplan en de kaartjes in de gids Va-
kantievaardig, zochten de cursisten alles zelf uit: waar ze naartoe wilden, hoe ze zich tot ginds 
konden verplaatsen, wat er allemaal te zien en te beleven is. Ze bekeken of hun ideeën haalbaar 
en betaalbaar waren en stelden een programma samen. Vakantievaardig moedigt gebruikers aan 
op zoek te gaan naar informatie en om zelf een daguitstap of vakantie te organiseren. Verschillende 
cursisten bleken na de groepsuitstap zelf individuele uitstappen te hebben georganiseerd.

Rap Op Stap is het vrije-
tijds- en reisbureau 
voor mensen met een 
klein inkomen. Deze 
kantoren zijn specifiek 
opgericht om ook men-

sen te bereiken die niet bij een lidorganisatie zijn 
aangesloten. Dit verbreedt het werkveld van Rap 
op Stap en werkt drempelverlagend.  Gebruikers 
ontdekken er een groot aanbod aan sport, cultuur 
en reizen. Rap op Stap regelt hun boeking bij 
Steunpunt Vakantieparticipatie en lokale aanbie-
ders van sport, cultuur en vrije tijd. Bovendien 
helpen de medewerkers van het kantoor de va-
kantiegangers ook met praktische zaken zoals 
het samenstellen van een budget en het uitzoeken 
van geschikt vervoer.

 Het concept voor Rap op Stap werd bedacht door 
medewerkers van Horizont, een Limburgse vzw 
met veel ervaring in de organisatie van vakanties 
voor maatschappelijk kwetsbare personen. Na 

het grote succes van het eerste Rap op Stapcon-
cept in Limburg, wil Toerisme Vlaanderen samen 
met Horizont VZW dit overbrengen in heel Vlaande-
ren. Toerisme Vlaanderen engageert een full-time 
coördinator voor het project en ondersteunt zo de 
uitbreiding van het Rap op Stap-netwerk.

 Wie als vakantiemaker wil meestappen in het Rap 
Op Stapverhaal schrijft zich in voor een kwali-
teitslabel en kan zo meer mensen de kans geven 
om te genieten van een daguitstap of vakantie. 
Steunpunt Vakantieparticipatie en Horizont vzw 
hebben een toolkit en een kwaliteitshandboek 
samengesteld voor alle partners die een Rap op 
Stap Reispunt willen opstarten.

Voorlopig kunnen mensen terecht in de kantoren 
in Ieper, Oostende, Lokeren, Genk, Hasselt, Maas-
mechelen, Sint-Truiden en Lommel. Ondertussen 
zijn er ook al contacten voor toekomstige kantoren 
in Hageland/Diest, Brussel, Wommelgem, Sint-
Niklaas en Beerse.

Rap Op Stap
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‘De mooie vakantiegids van Steunpunt Vakantieparticipatie zet de deur naar 
een heel nieuwe wereld voor hen open. Zoveel keuze, dat overdondert 
wel eens. Wij helpen de mensen dan nadenken over een bestemming, 
vervoer en een programma ter plaatse. Voor alle zorgen en vragen zoeken 
we samen naar oplossingen. Mensen hebben dikwijls bedenktijd nodig. 
Onze begeleiding is altijd maatwerk.’ Marleen herinnert zich één van haar 
eerste klanten, overtuigd dat vakantie niet voor hem was weggelegd, 
omwille van zijn hondje. ‘We zochten samen naar vakantiebestemmingen 
waar het hondje mee naartoe kon, waardoor hij voor het eerst in zijn leven 
naar zee ging. Nu, vijf jaar later, bezoekt hij musea, optredens en beleeft 
met zijn gezin veel leuke dingen. Meer dan 30 jaar lang kenden die mensen 
de ervaring van vakantie of vrije tijd buitenshuis niet. Nu zijn ze heel creatief 
en verzamelen ze een pak mooie herinneringen.’ 

Marleen De Beuckelaer

consulente Rap op Stap Genk en Hasselt

Coördinator Eddy Beuten is verantwoordelijk om het initiatief te verspreiden in Vlaanderen. Ook in 
de Vlaamse steden Antwerpen, Gent en Mechelen in de interesse groot. ‘In die grotere steden is veel 
potentieel voor een Rap op Stap-werking. De doelgroep is er groot en er is een uitgebreid plaatselijk 
vrijetijdsaanbod. De plaatselijke aanbieders van vrije tijd, sport en cultuur reageren enthousiast. Het 
idee is intussen ook al meegenomen in verschillende lokale beleidsplannen.’ zegt Eddy.

Lerend netwerk

Dit netwerk is gericht op de aanbieders van georganiseerde vakanties. Binnen deze categorie is er 
sprake van twee types aanbieders. Enerzijds zijn er de ‘sociaal-toeristische verenigingen’ die erkend 
en gesubsidieerd worden vanuit Toerisme Vlaanderen en waarvan de werking zich hoofdzakelijk tot de 
doelgroep kansarmen en maatschappelijk kwetsbare personen richt. Anderzijds zijn er organisaties 
die niet financieel ondersteund worden door Toerisme Vlaanderen, maar wel georganiseerde vakanties 
aanbieden en een sociaal tarief voorzien. Zij werken vaak vanuit een inclusieve benadering en trachten 
iedereen, in al zijn verscheidenheid in hun reguliere werking ‘op te nemen’. Dit is een sociale doelstelling 
om de diversiteit in de samenleving ook te weerspiegelen in hun organisatie. In totaal zijn dit een 55-tal 
organisaties, die georganiseerde vakanties aanbieden aan een sociaal tarief. Deze korting gaat van 
€ 10, € 30 euro, € 45,... tot 70% korting op de standaardprijzen. De minimum korting is steeds 30%. 

Steunpunt Vakantieparticipatie ondervond in 2009 dat er heel wat vragen rijzen bij het organiseren 
van vakanties voor deze doelgroep. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over het vinden en binden  van 
gemotiveerde vrijwilligers, het creëren en uitdragen van een degelijke visie op vakanties voor personen 
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in armoede, vragen over het verkrijgen van subsidies en andere financiële hulp. Daarnaast is de vraag 
naar uitwisseling tussen verschillende organisaties ook sterk aanwezig. Steunpunt Vakantieparticipatie 
wilde op deze vraag naar uitwisseling van praktijken en kennis een antwoord kunnen bieden door 
het starten van een lerend netwerk waarin verschillende organisaties met elkaar in contact komen 
en leren van elkaar. Dit vanuit het idee dat de expertise bij de organisaties zelf te vinden is. Het is 
een ‘leerplatform’ dat geïnitieerd en mogelijk gemaakt wordt door Toerisme Vlaanderen en begeleid 
wordt door een externe facilitator. De inhoud en de kracht van dit netwerk wordt gevormd door de 
organisaties zelf. Elk jaar komt het Lerend Netwerk 4 à 5 keer samen. Deontologie, vrijwilligersbeleid, 
armoede & drempels, jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg,… zijn een paar voorbeelden van thema’s 
uit de netwerksessies. 

Samenwerking met Onderwijs

Klasse voor Ouders is een tijdschrift dat wordt uitgegeven door het Ministerie van Onderwijs en Vorming. 
De oplage bedraagt 700 000 exemplaren per maand en het tijdschrift wordt verspreid aan alle 
gezinnen met kinderen tot en met de eerste graad van het secundair onderwijs. Klasse voor Ouders 
pakt uit met sterke campagnes die de brug slaan tussen opvoeding en onderwijs, tussen thuis- en 
schoolcultuur. Vakanties maken hier deel van uit.

In het voorjaar 2013 werkte Steunpunt Vakantieparticipatie samen met Klasse voor Ouders. Uit deze 
samenwerking kwam een speciaal vakantiemagazine tot stand vol ideeën en tips voor de zomervakantie. 
Een afscheurbaar ‘zakboekje’ met spelletjes en activiteiten helpt ouders en kinderen hun vakantie met 
succes te plannen en voor te bereiden. Voorbeelden zijn een vakantiekalender en een kluskalender, 
een weekplanner en suggesties voor activiteiten.
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*Als je nergens bent geweest, heb je niets te vertellen.

Carla

33 jaar, mama van 3 dochters

Ze moeten altijd vertellen* over de 
vakantie.
Is het niet tijdens Frans om Frans 
te spreken, dan is het tijdens 
Nederlands voor een opstel.

Shana

‘Ik heb het beste opstel ooit  
geschreven ... Over mijn vakantie!’

9 jaar, trotse eigenaar van het 

beste opstel ooit

Rondetafelgesprekken

Steunpunt Vakantieparticipatie is een kruisbestuiver tussen verschillende groepen in de maatschappij, 
die in hun dagelijkse leven niet altijd vaak met elkaar in contact komen. De toeristische aanbieders 
bijvoorbeeld hebben niet altijd een duidelijk beeld van wat er omgaat in de geest en gedachten van 
mensen in armoede. Vice versa hebben mensen in armoede niet altijd een duidelijk beeld van wat de 
toeristische sector zoal bezighoudt. Steunpunt Vakantieparticipatie neemt hier een faciliterende rol op 
en dit wordt geïllustreerd door de rondetafelgesprekken die ze regelmatig organiseren. 

Deze rondetafelgesprekken kwamen tot stand na een overleg op 9 september 2010. Toen ontmoetten 
vakantiegangers elkaar in Planckendael. Niet alleen om de dieren te begroeten, maar ook voor een 
gesprek met Dries Herpoelaert, de directeur van de Antwerpse Zoo en dierenpark Planckendael en 
Peter De Wilde, administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen. Uit het  gesprek tussen enkele 
gebruikers en één van de grootste aanbieders van het steunpunt bleek dat zulke gesprekken nodig zijn 
voor wederzijdse kennis en begrip van elkaars leefwereld.
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‘Soms voelen wij ons ook opgesloten. Net als uw beesten. 
We zitten vast, we durven niet buitenkomen.’

‘Ik durf weer genieten en kan weer 
zorgeloos lachen. Eindelijk voel ik me 
weer een normaal mens.’

‘De meeste prijzen zitten met hun 
entree nog steeds boven de € 15. Die 
drempel is nog te hoog.’

De stap naar buiten zetten is voor iemand in armoede soms een heel grote stap. ‘Je 
zit met zoveel vragen. Hoe moet je tickets regelen? Welke trein of bus heb je nodig? 
Hoe kom je voorbij de kassa van de dierentuin? En mag je eigenlijk wel je eigen lunch 
en drank meebrengen? Het mag voor de meeste mensen misschien heel evident 
lijken, maar wij krijgen daar stress van. Omdat we ook niet veel gewend zijn, natuurlijk. 
Maar met elke uitstap brokkelt die angst verder af en neemt je zelfvertrouwen toe.’

Vakantiegangers via Steunpunt Vakantieparticipatie 9 september 2010

‘Naast de praktische uitdaging van een daguitstap of vakantie, is er ook nog het camouflage-

probleem. ‘Ik wil niet dat u aan mij kunt zien dat ik arm ben. Daar doe ik echt mijn best voor, 

zeker als ik ergens naartoe moet. Die chique madams zullen nooit merken dat ik aan mijn 

tweedehands outfit maar vijftien euro heb uitgegeven. Ik kan er perfect naast gaan zitten.’

Daarop reageert de directeur heel gevat: ‘Die chique madams kunnen ook niet elke dag 

gaan shoppen, hoor. Als je zelf niet in een vakje gestopt wil worden, mag je dat 

omgekeerd ook niet doen. Zij, de rijken die zogezegd alles hebben en wij, de 

armen die tevreden moeten zijn met de afdankertjes. Jullie stigmatiseren net zo hard.’

Volgens Dries Herpoelaert zou het daarom goed zijn om elkaar wat beter te leren kennen. 

‘Want alleen dan vallen vooroordelen weg en kan er meer begrip groeien.’
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Dat is ook met deze ontmoeting gebeurd. De directeur van de dierentuin is meer dan ooit overtuigd van zijn 

inspanningen. ‘Ik wil geen applaus. Het is niet meer dan onze maatschappelijke plicht om korting te geven. 

Maar ik ben wel trots dat we er zoveel mensen mee bereiken.’

Gesprek tussen gebruikers Steunpunt Vakantieparticipatie en Dries Herpoelaert, directeur Zoo Antwerpen 

Planckendael, 9 september 2010 

De leefwereld van mensen in armoede begrijpen begint bij bewustwording van je eigen leefwereld.  
Dat is de kern van de vormingssessies.

Lieve Maesmans werkt voor TAO (Team voor Advies en Ondersteuning) en verzorgde de sessies in het 
najaar van 2012: ‘De aanwezigen zeiden ons dat die ervaringsdeskundige echt nieuwe kennis binnen-
bracht. Luisteren naar de dikwijls complexe situatie en levenservaringen van iemand die met armoede 
worstelt, helpt om beter te begrijpen wat er achter de schermen allemaal speelt.’

‘Het enige wat nodig is, is dat mensen hun oordeel even tegenhouden en zich afvragen waarom iemand 
iets zegt of doet wat we eigenlijk maar vreemd vinden,’ zegt Lieve. Dat vraagt veel oefening, want onze 
oordelen zitten zo diep ingebakken in ons leven dat we ons daar meestal niet eens bewust van zijn. Bij 
de deelnemers was ook Liesbeth Salens van het Sportimonium in Hofstade. Voordien stond Liesbeth 
niet zo stil bij de leefwereld van mensen die in armoede leven. ‘Ik was meer begaan met armoede in 
bijvoorbeeld India en Afrika. Eigenlijk had ik weinig besef van armoede in ons eigen land,’ zegt Liesbeth. 
Het trof haar ook dat er zoveel vooroordelen leven in de samenleving. ‘Mensen hebben recht op 
vakantie en kunnen perfect zelf beslissen hoe ze hun vakantie indelen. Als een vakantieganger met 
een klein budget een flesje wijn wil bestellen bijvoorbeeld, hoeven uitbaters van verblijven of attracties 
daar echt niet over te oordelen.’

De rondetafelgesprekken worden samen met een opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede 
verzorgd.

‘Opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting zijn de noodzakelijke 
schakel om de Missing Link tussen mensen in armoede aan de ene kant en hulpverleners en 
beleidsmedewerkers aan de andere kant, te overbruggen.

Het zijn zij die armoede van bij de wieg aan den lijve hebben ondervonden en vertrekken 
vanuit hun eigen beleving van armoede en bijhorende overlevingsstrategieën.

Door de opleiding hebben ze deze individuele armoede-ervaring kunnen verwerken en om-
zetten in bredere kaders van armoede en uitsluiting.

Zij hebben bovendien de vaardigheden verworven om hierover in dialoog te gaan met hulp-
verleners, organisaties, diensten, het beleid maar ook met mensen in armoede die naar de 
hulpverlening stappen.

Planckendael,  9 september 2010Planckendael, 9 september 2010
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Het werken met opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in allerlei 
domeinen biedt een mogelijkheid om de arme in te schakelen als een essentiële en actieve 
partner in armoedebestrijding.’

Bron: www.de-link.be

Sinds 2010 organiseert het steunpunt geregeld deze rondetafelgesprekken. Het steunpunt gaat aan 
de slag met vragen en verwachtingen van gebruikers en aanbieders. Elkaar beter kennen en begrijpen 
is de eerste stap voor een leuke vakantie voor mensen in armoede én voor voldoening en versterking 
van het engagement als aanbieder.  Ter voorbereiding van deze rondetafels bezocht TAO Armoede 
enkele aanbieders en bevroegen ze gebruikers en mensen in armoede die het aanbod van het 
steunpunt niet kenden. Uit deze bevraging blijkt dat de eerste vakantie-ervaring van cruciaal belang 
is bij de doelgroep. Slechte vakantie-ervaringen houden mensen in armoede vaak tegen om nieuwe 
vakantieplannen te maken.

4.3.  In… de prijzen
 
De werking van Steunpunt Vakantieparticipatie werd ook opgemerkt in het buitenland. Een eerste 
internationale organisatie die Steunpunt Vakantieparticipatie uitlichtte was Eurohealth. Dit is een 
netwerk van organisaties die gezondheid en gelijkheid promoten door de factoren te benadrukken 
die de gezondheid van mensen rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloeden. Het netwerk verschaft 
advies aan beleidsmakers en promoot innovatie en voorbeelden van ‘good practice’. Het is in deze 
laatste context dat Eurohealth speciaal aandacht besteedde aan Steunpunt Vakantieparticipatie. In 
2009 benoemde het programma Equity Channel van Eurohealth Steunpunt Vakantieparticipatie als 
een voorbeeld van ‘best practice’ om via een niet-medische invalshoek bij te dragen aan de mentale 
gezondheid van mensen in armoede. 

Het steunpunt werd op 18 november 2011 bekroond met een eervolle vermelding tijdens de uitreiking 
van de World Leisure International Innovation Prize in Hangzhou, China. De World Leisure Organization 
is een wereldwijde lidmaatschapsorganisatie die de vrijetijdssector ondersteunt met onderzoek, 
advies en informatie-uitwisseling. De unieke samenwerking tussen openbare en private sector waarop 
de werking van Steunpunt Vakantieparticipatie gebaseerd is, werd speciaal geloofd. Ian Cooper, 
vertegenwoordiger van de World Leisure Organization, benadrukte op het Forum in 2012 dat Steunpunt 
Vakantieparticipatie voor deze prijs werd geselecteerd omdat het een vernieuwend project is, met een 
lange levensduur, dat als inspiratiebron kan dienen voor andere landen in de wereld.

‘Dit is de Sociale Innovatieprijs van de World Leisure Organization. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt 

aan vernieuwende projecten en erkent praktische programma’s  van over de hele wereld die vernieuwend 

zijn, een lange levensduur hebben en herhaald kunnen worden in andere landen.’

Ian Cooper

World Leisure Organization, januari 2012.
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Op 16 november 2012, werd Steunpunt Vakantieparticipatie in Istanbul, Turkije, beloond met de zilveren 
award voor innovatie door de United Nations World Travel Organization (UNWTO).  Dit agentschap maakt 
deel uit van de Verenigde Naties en promoot verantwoordelijk, duurzaam en toegankelijk toerisme. Dit 
zowel op economisch, ecologisch als op sociaal vlak. Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois was 
verheugd met de UNWTO-award. 

‘Ook mensen die het niet breed hebben, hebben 

recht op vakantie en moeten tijdens een reis of 

daguitstap hun batterijen eens kunnen opladen. 

Deze award beloont het vernieuwende concept 

van samenwerking waarbij Toerisme Vlaanderen 

als motivator en tussenpersoon optreedt tussen 

enerzijds sociale organisaties en anderzijds be-

reidwillige ondernemers in de toeristische sector, 

attracties, hoteliers, vakantiecentra, die met een 

stevige korting vakantie in het bereik brengen van 

mensen met een laag inkomen.’ 

Geert Bourgeois

Vlaams minister van Toerisme, 2012

Peter De Wilde

administrateur-generaal van

Toerisme Vlaanderen, 2012

‘UNWTO secretaris-generaal Taleb Rifai beklemtoonde 

in een persoonlijk onderhoud de grote internationale 

voorbeeldwaarde van de inspanningen die Toerisme 

Vlaanderen levert om vakantie voor iedereen 

bereikbaar te maken’, zegt Peter De Wilde. ‘Voor 

Vlaanderen, dat geassocieerd lid is van UNWTO, is 

het belangrijk om de contacten met de wereldtoe-

rismeorganisatie zo nauw mogelijk aan te halen. Als 

kleine toeristische bestemming boksen we boven ons 

gewicht, maar onze ambitie maakt dat ruimschoots 

goed.’

 Bekijk het filmpje van het Forum Vakantieparticipatie 2012 op Youtube: 
                 http://www.youtube.com/watch?v=vdrf2m6vopQ
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Sociaal innovatief

Sociale innovatie is een vernieuwend antwoord  
op een maatschappelijk belangrijke uitdaging.

 
Wat maakt een idee sociaal innovatief volgens de Sociale Innovatiefabriek*:

 - Het idee biedt een oplossing voor maatschappelijke noden en uitdagingen die beter is dan de 
bestaande oplossing

 - De oude oplossing verliest aan kracht

 - Top down, bottom up

 -  Omdat ze efficiënter en effectiever is

 - Het idee introduceert een nieuw of significant verbeterd product, dienst, proces, methode of 
organisatiemodel

 -  Bestaand model dat verbeterd kan worden

 -  Lancering van nieuwe ideeën

 - Een idee op basis van middellange en lange termijnvisie op de samenleving of een door de innovatie 
beoogde toekomst

 - Er is zicht op impact en meetbaarheid er van.

 - Er is een structureel andere manier van handelen

 -  Iets doen is de essentie van het project (geen sensibilisering of tijdelijk handelsmodel aanbieden)

 - Er is potentie tot opschalen of repliceren:

 -  Economisch op termijn zelfbedruipend

 -  Breed toepasbaar (eventueel aangepast)

 -  Open innovatie (geen monopolie)

* De Sociale Innovatiefabriek zet in op sociaal ondernemerschap en brede ondersteunende sociale innovatie en sluit zo aan bij de beleids-

doelstellingen van de Vlaamse Regering om maatschappelijke uitdagingen op een duurzame, creatieve manier in te vullen.

4.4.  In… ternationaal
 
Steunpunt Vakantieparticipatie is er in de eerste plaats op gericht om vakanties en daguitstappen aan 
te bieden via aanbieders in Vlaanderen. Dit betekent echter niet dat het steunpunt niet over de grenzen 
heen kijkt. Tussen 2006 en 2009 was het steunpunt al een partner in het European Holiday Experience 
project, een uitwisselingsschema met de Family Holiday Association in het Verenigd Koninkrijk en 
Vacances Ouvertes in Frankrijk. Vakanties vonden plaats in Vlaanderen, Londen en Parijs. Uit deze 
pilootprojecten ontstond het FETE project, ondersteund door de Europese Commissie, in 2012.
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Vakantie voor mensen met zeer beperkte middelen

Dat vakantie of er even tussenuit zijn zo’n deugd kan doen, daar moet je 
Pasarmedewerkers en -leden niet van overtuigen.  En dat Pasar graag haar steentje 
bijdraagt om dat voor iedereen mogelijk te maken staat gewoon in haar kernopdracht 
geschreven.

Met veel enthousiasme organiseerden enkele Pasarmedewerkers uit Oostende en 
uit Ieper voor 3 families uit de Britse sociale vakantieorganisatie Family Holiday 
Association een korte vakantie aan de kust.  Men verbleef in het comfortabele en 
extra gezinsvriendelijke vakantiecentrum Ravelingen en ontdekte Oostende en de 
Westhoek.  Men leidde hen naar de overblijfselen van de Atlantikwal uit WOII, naar 
Sea Life Centre in Blankenberge, en in de Westhoek maakten o.a. de Ijzertoren en The 
Last Post bijzonder veel indruk. 

Walter Pauwels en Isabelle Tyncke, Pasar vzw begeleiding reis 2010

In 2012 leidde het steunpunt een project dat pilootvakanties organiseerde voor Vlaamse jongeren met 
geen of beperkte buitenlandse reiservaring naar Zweden, Duitsland en Finland. Dit project, dat werd 
gefinancierd door het ‘Calypso’ initiatief van de Europese Commissie, kreeg de naam FETE (First European 
Travel Experience) en kwam tot stand in samenwerking met de volgende partners:

1. Toerisme Vlaanderen, België: lead partner en coördinator 
2. Jämtland Härjedalen Toerisme, Zweden: partner 
3. Kainuun ETU Snowpolis, Finland: partner 
4. Toerisme Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland: partner

Twee pilootvakanties vonden plaats: de eerste, van 20 tot 26 augustus 2012, in Ukkohalla, Finland; en 
de tweede, van 10 tot 14 september 2012, in Kolåsen, Zweden. De vakanties combineerden actieve 
sportactiviteiten zoals kanoën, langlaufen, wandelen en kamperen met wellness-activiteiten zoals een 
saunabezoek. Alle vakanties vonden plaats tijdens het laagseizoen op de bestemming.

Ben je tussen 16 en 25 jaar oud?

Ben je nog niet in het buitenland geweest?

België ..................................  € 850
Finland ................................  € 800
Zweden ...........................  KR 7715
Duitsland .............................  € 890

Financieel afhankelijk?

Max inkomen gezinshoofd

In het zorgsysteem?

Financieel onafhankelijk?
Criteria op basis van inkomen, 
onderwijs/werk, gezondheid



68 toerisme vlaanderen - steunpunt vakantieparticipatie

In totaal namen 14 jongeren deel aan de vakanties. 

De FETE vakanties, met hun internationaal karakter, lieten jongeren met weinig reiservaring toe de 
positieve effecten van vakanties ten volle te ervaren:

 - De deelnemers getuigden na hun vakantie dat ze allerlei nieuwe, spannende ervaringen hadden 
opgedaan, die levenslange herinneringen zouden worden. Voorbeelden van deze activiteiten 
waren langlaufen, kanovaren, wakeboarden, een kamp bouwen en zelf vuur maken. De volgende 
getuigenissen zetten de nieuwe vaardigheden en attitudes van de jongeren in de verf:

‘Ik kon niet zwemmen, maar nu wel! Isabel heeft het mij 
geleerd. Iedereen zal schrikken thuis!’

‘Ik ben gegroeid als mens - ik heb geleerd om niet 
alleen te denken met mijn hersenen, maar ook met 
mijn ogen en oren.’

‘Het eten was een 
beetje raar in het 
begin, maar het 

was lekker! Vlees 
en bessen gaan 

erg goed samen, 
dat had ik nooit 

gedacht!’

‘Ik kijk nu heel anders naar de natuur. In België wordt 
de natuur in vakjes geduwd – hier is alles zo puur.’

‘Het was fantastisch om te leren overleven in de natuur… alles wat je kan doen met 
dingen die je gewoon in het bos vindt.’

‘Wij leven in steden en we denken dat we alles hebben, maar we missen ook dingen 
in ons leven - wij zouden niet in de natuur kunnen overleven zoals de mensen hier.’

‘Voor jongeren met geen of weinig reiservaring is een reis als deze een diepgaande 
vakantiebeleving. Er werd tijd genomen om samen te zijn. Er werd samen gespeeld, 
muziek gemaakt, gepuzzeld, gepraat en heel wat afgelachen. De jongeren deden 
nieuwe ervaringen op: kanovaren, koken op een zelf gemaakt vuur, overnachten in 
een zelf gesjorde shelter, in een hot tub liggen terwijl het buiten vriest, én tot over 
ons oren verwend worden in het hotel … wat moet een mens nog meer?’ 
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‘Ik kon niet geloven hoe ver we van alles waren – van vrienden, van ons huis, maar 
vooral van de drukke steden. Het was fantastisch om die stilte te ontdekken - we 
hebben die gewoon niet thuis.’

 - Deelnemers aan de vakanties vertelden ook dat de internationale reis hun zelfvertrouwen had 
verhoogd: velen zeiden hoe fier ze waren dat ze hun eigen grenzen – letterlijk en figuurlijk – hadden 
verlegd. Voor de grote meerderheid was het de eerste keer bijvoorbeeld dat ze het vliegtuig hadden 
genomen: 

‘Alleen al de nacht doorbrengen in de luchthaven was 
een hele ervaring.’

‘Het vliegtuig was een beetje 
eng… maar ook erg spannend!’

‘Het leek eerst heel 
raar, op reis gaan 

met vijf mensen die 
je niet kent, naar een 
ander land. Maar je 
moet niet denken.. 
gewoon DOEN.’

‘Wanneer we in de accommodatie aankwamen dacht 
ik: ‘dit kan niet waar zijn, dit kan niet voor ons zijn’. Het 
was zo mooi. Ik heb een video gemaakt op mijn GSM 
om te tonen aan mijn vrienden thuis.’

 - Deelname aan de FETE vakanties leidde ook tot nieuwe vriendschappen. De deelnemers van één 
van de vakanties spraken af om erna samen te komen op een van de reüniedagen van de sociale 
organisatie, twee weken na de vakantie. Velen waren ook van plan om in contact te blijven via 
sociale netwerken.

‘Het was de beste 
verjaardag die ik ooit 

heb gehad. Twee 
van de deelnemers 
hebben een taart 

gebakken, we 
hebben zoveel 
plezier gehad.’

‘Iedereen in de groep was zo verschillend, maar op de een 
of andere manier klikte het gewoon. Het was alsof we elk ons 
eigen steentje bijdroegen aan de vakantie.’

‘Wanneer ik binnen een paar weken aan deze vakantie 
terugdenk, zal ik vooral denken aan de leuke groep vrienden die 
ik hier heb ontmoet.’
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De sociale organisatie die als partner fungeerde in dit project was de vzw Lejo , die al meer dan 30 jaar 
ijvert voor de belangen van jongeren tussen 12 en 19 jaar die zich in een maatschappelijk kwetsbare 
positie bevinden. Lejo wil specifiek voor deze jongeren het recht op vrije tijd en recht op onderwijs en 
vorming garanderen. Internationale reizen zoals FETE ziet de organisatie als een positieve meerwaar-
de voor hun doelgroep. Het is een spannende en opwindende ervaring voor de jongeren. Anderzijds 
vormt internationaal reizen een hogere drempel voor deze groep, omdat ze vaak weinig reiservaring 
hebben. Een goede voorbereiding is daarom essentieel. Inclusief een huisbezoek aan elke deelnemer. 
Hierdoor wordt de vakantie geen losstaande ervaring, maar een onderdeel van een breder ontwik-
kelingsproces. 

4.5.  In… de kijker: de toeristische partners
 
Het intense samenwerkingsverband dat Steunpunt Vakantieparticipatie heeft opgebouwd met de toe-
ristische sector in Vlaanderen is uniek. Het engagement van de toeristische partners is iets waarvoor 
Vlaanderen op internationaal vlak heel wat bewondering krijgt. In  dit onderdeel van het cahier stellen 
we de aanbieders voor: waar zijn deze aanbieders terug te vinden, wat zijn hun motivaties om samen 
te werken met Steunpunt Vakantieparticipatie, en wat vinden de deelnemers en sociale organisaties 
van het aanbod?

De toeristische partners waarmee Steunpunt Vakantieparticipatie samenwerkt zijn verspreid over heel 
Vlaanderen en Brussel, al is de provincie West-Vlaanderen het sterkst vertegenwoordigd:
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De gestage groei in het aantal vakantiegangers, elk met hun eigen voorkeuren en wensen, wordt 
weerspiegeld in de grote verscheidenheid aan aanbieders in elke categorie, van daguitstappen tot 
verschillende types vakanties. 

In de categorie ‘daguitstappen’ hebben de vakantiegangers de keuze uit musea, monumenten, begeleide 
wandelingen, pretparken,  zwemcomplexen  en dierenparken. Zes festivals en evenementen zijn ook 
vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld de ijs- en zandsculpturenfestivals, en muziekfestivals. De attracties 
variëren van bekende namen zoals Bellewaerde Park, Plopsaland en Center Parcs, tot verrassende en 
misschien minder bekende attracties zoals het Kakelend Kippenmuseum in Keiem en het Blotevoeten-
pad in Zutendaal.

De vakantieverblijven zijn ook gevarieerd en kunnen verdeeld worden in verschillende categorieën. Een 
eerste zijn de vakantiecentra, verblijfsparken en vakantiedomeinen. 38 verschillende verblijven zijn in 
deze categorie in het aanbod opgenomen. Een tweede zijn jeugdherbergen , hostels en jeugdverblijven. 
Daarvan zijn er 29 opgenomen in de vakantiegids. Een derde groep zijn  campings (10), en een vierde hotels 
(11). Een vijfde categorie zijn zelfkookfaciliteiten zoals vakantiewoningen, vakantieappartementen en 
vakantielogies (12). B&B’s vormen de zesde categorie (5). De zevende categorie bestaat uit overige 
verblijven zoals bezinningscentra (2) en zorgverblijven (2). Vernoemde aantallen zijn gebaseerd op de 
aantallen uit de vakantiegids 2013.

Het steunpunt biedt dus een breed en divers aanbod aan en het probeert in te spelen op de diverse 
doelgroepen. Door de eigen boekingscentrale kunnen vakantiebemiddelaars steeds op zoek gaan naar 
de gepaste vakantie, op maat van de vakantieganger. Het steunpunt probeert het aanbod dus zo divers 
mogelijk te maken en helpt de vakantieganger op maat verder tijdens de zoektocht naar een vakantie-
bestemming. 

Voor de verschillende types verblijven is er steeds sociale voeling nodig bij de opstart van een samen-
werking tussen de aanbieder en het steunpunt maar er is wel telkens een andere benadering nodig vanuit 
Steunpunt Vakantieparticipatie. Kleinschalige logies en grotere vakantiecentra worden bijvoorbeeld op 
een andere manier benaderd. Grotere vakantiecentra bereiken sowieso het hele jaar door een divers 
publiek, terwijl de kleinschalige logies het vaak moeilijker vinden een divers publiek aan te trekken. Zij 
vinden voornamelijk het economisch belang van de samenwerking belangrijk. 
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In het huidige aanbod zijn 130 verblijfsopties erkend als Toerisme voor Allen (TVA) accommodaties2. 
Het decreet Toerisme voor Allen legde nieuwe kwaliteits- en veiligheidsnormen op aan bestaande 
verblijven. De erkenning Toerisme voor Allen is ondertussen uitgegroeid tot een duidelijk herkenbaar 
kwaliteitslabel. Tegelijkertijd kunnen erkende verblijven ook subsidies krijgen bij het uitvoeren van 
infrastructuurwerken. 

Jeugdherberg Pulcinella maakt er een punt van om mensen te bereiken voor wie 
vakantie niet zo evident is. Niet dat er speciaal ‘gedoe’ is voor vakantiegangers via het 
Steunpunt. Het onthaal en verblijf zijn hetzelfde voor iedereen. Wat wel een verschil 
maakt is de voldoening die de medewerkers ervaren als de mensen heel tevreden 
zijn. ‘Je kunt op hun gezicht zien dat hun vakantie, even weg van huis, hen echt 
deugd doet.’, zegt Caroline.

Caroline herinnert zich in het bijzonder kerstavond van vorig jaar. ‘Die avond 
logeerden er mensen via het steunpunt bij ons. We wilden graag iets speciaals maken 
van kerstavond, met een lekkere maaltijd en wat extra aandacht voor de sfeer. Het 
werd een hele bijzondere avond, en voor die mensen een unieke ervaring.’

Coördinator Caroline Decoster Jeugdherberg Pulcinella, januari 2013

2 Verbijfsopties verwijzen naar formules die beschikbaar zijn per accommodatie. Een verblijf dat bijvoorbeeld zowel individuele als groepsva-

kanties aanbiedt, wordt dus voor de twee opties erkend.
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Georganiseerde vakanties
 
Georganiseerde vakanties worden aangeboden door 55 organisaties. Hiervan is 1 organisatie uit-
sluitend gericht op volwassenen en gezinnen, alle overige kamporganisatoren bieden vakanties aan 
voor jongeren en kinderen, al dan niet gecombineerd met aanbod voor volwassenen en gezinnen (7 
organisaties). 

Van deze 55 zijn 15 erkende sociaal-toeristische verenigingen exclusief gericht op mensen in armoede. 
Deze organisaties krijgen financiële steun van Toerisme Vlaanderen voor het organiseren van vakan-
ties. De andere organisatoren die plaatsen aanbieden aan een verlaagd tarief, krijgen hiervoor geen 
financiële steun.

Deelnemers sociaal-toeristische verenigingen van allochtone afkomst:

Kamporganisator Aantal deelnemers allochtone afkomst  2012

Rodekruisvakanties vzw 7 deelnemers 2,4%

Vriendschap zonder Grenzen vzw 186 deelnemers 75%

Akindo vzw 339 deelnemers 13,27%

Horizont vzw 13 deelnemers 3,74%

Bizon vzw 31 deelnemers 11,61%

Lejo vzw 102 deelnemers 14,11%

A Place To Live vzw 45 deelnemers 18%

Banaka vzw 43 deelnemers 6,86%

Jeugd & Vrede vzw 93 deelnemers 51 %

Kansen voor Kinderen vzw 43 deelnemers 10%

Gandalf vzw 0 deelnemers 0%

Totaal 902 deelnemers 

 - Budget en aantal vrijwilligers inclusiekampen

De kamporganisatoren die inclusief werken worden niet financieel ondersteund door Toerisme Vlaanderen 
maar dragen deze kosten zelf, al dan niet door middel van speciale fondsen of acties. 

Twee onderstaande vragen werden in 2013 gesteld aan de kampaanbieders die inclusievakanties 
organiseren:

Hebben jullie een bepaald budget voor de kampplaatsen via Steunpunt Vakantieparticipatie? Hoeveel

geld reserveren jullie elk jaar om bij te passen voor de kampen via het steunpunt? Is dit een eigen 

budget of bekomen jullie dit via bepaalde acties? 

‘Wij beschikken over een ‘Gekkofonds’. Dit fonds is opgericht om bij te springen in de kampprijs voor 

kinderen (die niet in het stedelijk onderwijs schoolgaand zijn ) die anders de prijs financieel niet kunnen 

dragen. Het Gekkofonds vergaard zijn middelen o.a. d.m.v. een jaarlijkse bijdrage van Kindervreugd 

vzw, ‘gekkoleden’, een benefietdiner en een tombola op de jaarlijkse BBQ. Het gekkofonds reserveert 

jaarlijks €5000 voor Vakantieparticipatie.’

Kindervreugd vzw, 2013Kindervreugd vzw, 2013
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Crefi, de jeugddienst opgericht door de Gezinsbond, organiseert creatieve jeugdvakanties. Enthousiaste 

vrijwilligers bedenken elk jaar een nieuwe inzamelactie. Met de opbrengst daarvan reserveren ze

vakantieplaatsen voor het Steunpunt Vakantieparticipatie. De actie ‘Crefi Veilt’ was een gigantisch 

schot in de roos. We spreken erover met Maarten Mariën, kadermedewerker voor vorming bij Crefi.

De vrijwilligers van Crefi zijn creatieve en enthousiaste mensen tussen 15 en 30 jaar oud. Vaak gingen

ze ooit zelf als kind mee op Crefi-vakantie, volgden later een animator-cursus en draaien nu mee in 

één of meer van de 70 jeugdvakanties.

Maarten: ‘Voor de actie ‘Crefi Veilt’ deden we een oproep aan de vrijwilligers om iets te bedenken dat 

ze wilden verkopen aan andere vrijwilligers. We daagden hen uit iets leuks te bedenken waar ze een 

ander een plezier mee konden doen.’

Op al dat moois konden de vrijwilligers individueel en in team een bod uitbrengen. Hoogste bieders 

gingen aan de haal met zelfgebakken appeltaart, de dienst van een verhalenschrijver, een verblijf in

een vakantiewoning in de Ardennen, een eigen gecreëerde snoepjesboom, vijf kilo wafels. Een vrijwilliger

maakte een valse bom met lichtjes en flikkertjes en verkocht die voor 80 euro aan een team, dat de 

‘bom’ meenam op vakantie. Een andere creatieve geest maakte zich een dag vrij om een hele dag trol 

te spelen op een vakantie van een andere ploeg. Creativiteit omgezet in financiële meerwaarde.

De opbrengst gaat integraal naar vakanties voor kinderen die zonder die korting geen vakantie kunnen

meemaken. Maarten: ‘De veiling bracht onverwacht veel op. Daardoor kunnen meer kinderen uit 

kansengroepen mee met één van onze vakanties. Er is zelfs budget opzij gezet voor meerdere jaren.’

Maarten Mariën, Crefi vzw, februari 2013

De gemiddelde som geld van de aanbieders in 2013 is € 4450,952 voor de kampplaatsen die ze via het 
steunpunt aanbieden (N=24). Dit gemiddelde is echter wel onderhevig aan uitschieters. Bepaalde aanbieders 
hebben €10 000 budget, terwijl andere organisatoren €500 vrijhouden voor de samenwerking met 
Steunpunt Vakantieparticipatie. 

Hoeveel vrijwilligers schakelen jullie elk jaar in voor het organiseren, begeleiden,... van de kampen? 

Het gemiddelde aantal vrijwilligers van de aanbieders in 2013 is 558 vrijwilligers (N=26). Ook dit 
gemiddelde is onderhevig aan uitschieters. Bepaalde aanbieders schakelen bijvoorbeeld 8000 vrijwil-
ligers in per jaar, terwijl andere kleinschalige kamporganisatoren met 15 vrijwilligers werken. 

Maarten Mariën, Crefi vzw, februari, 2013
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Vakantieverblijven en groepsverblijven

De gemiddelde korting die wordt aangeboden door de toeristische partners in de accommodatiesec-
tor bedroeg ongeveer 30% in 2012. 18% van de aanbieders geeft een korting van meer dan 50%. 

Korting aanbieder Aantal aanbieders

< 10% 7%

10% - 19% 17%

20% - 29% 14%

30% - 39% 33%

40% - 49% 11%

> 50% 18%

Steunpunt Vakantieparticipatie is flexibel in de samenwerking met aanbieders. Alle aanbieders bieden 
een korting aan, maar de uiteindelijke controle over de prijszetting en de precieze natuur van het aan-
bod (periodes, aantal kamers,...) behouden ze zelf. Deze flexibiliteit is een pluspunt voor de verschil-
lende toeristische partners. Ook de prijszetting wordt flexibel bekeken. Zoals eerder vermeld moeten 
kortingen minstens 30 procent bedragen maar er zijn ook andere vormen van korting mogelijk indien 
het regulier tarief al laag ligt (dit is vooral van toepassing bij kleinschalige verblijven en vzw’s). Gratis 
gebruik van minigolf, lakens, handdoeken, fietsen… zijn hier voorbeelden van.

De logies werd gevraagd welke redenen ze hebben om mee te werken met Steunpunt Vakantieparti-
cipatie en wat hun belangrijkste reden is. De motivaties kunnen in twee groepen worden verdeeld. De 
eerste drie — extra gratis promotie (vakantiegids, website, nieuwsbrief, Forum Vakantieparticipatie) 
voor de attractie, ethisch ondernemen en extra bezetting tijdens het laagseizoen — zijn vooral gericht 
op beter en ethisch verantwoord zakendoen en vallen dus in de zakelijke categorie. De laatste twee 
motivaties - iedereen verdient een vakantie en persoonlijk engagement van de directie — zijn eerder 
humanitaire motivaties en vallen dus eerder in de categorie solidariteit. 

De onderstaande tabel vergelijkt de antwoorden van de aanbieders in 2007 met de antwoorden die 
opgetekend werden in 2011.

‘Iedereen verdient vakantie’ wordt door de logies het meest vernoemd als reden om mee te werken 
met Steunpunt Vakantieparticipatie. Deze reden wordt als het belangrijkst aangegeven. Op de tweede 
plaats komt de verplichting door de Toerisme voor Allen-erkenning. Opvallend is dat economische 
overwegingen zoals extra bezetting en extra promotie veel minder goed scoren. In 2007 kwamen deze 
economische overwegingen nog sterker naar voor. 35% duidde toen extra promotie aan als belang-
rijkste reden. Dat was toen even veel als ‘Iedereen verdient vakantie’. 16% gaf toen extra bezetting aan 
als belangrijkste reden.

‘Des te langer de commerciële toeristische partners samen werken met ons, 
des te meer dat ze in ons verhaal geloven. Ze voelen de dankbaarheid en 
genegenheid van onze vakantiegangers. Ze merken dat hun inspanningen 
een groot verschil maken in het leven van veel mensen.’

Ingrid van Hoorebeke toeristisch aanbodverzamelaar Steunpunt Vakantieparticipatie



76 toerisme vlaanderen - steunpunt vakantieparticipatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een proces waarbij organisaties  vrijwillig streven 
naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op een systematische manier 
economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in 
de hele bedrijfsvoering op te nemen. Overleg en dialoog  met de relevante  stakeholders of 
belanghebbenden van de onderneming maakt deel uit van dit proces.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een ondernemershouding gebaseerd op  maatwerk. 
Het is ondernemen met meer spelregels ondermeer omdat de wereld om ons heen veranderd 
is. De wereld is open, de communicatie gebeurt razendsnel en de transportmiddelen brengen 
iedereen potentieel overal.

Het principe kwaliteit maakt er ons van bewust dat we de bedrijfsvoering voortdurend 
moeten verbeteren, samen met alle stakeholders. Bij die kwaliteit hoort ook  het afleggen van 
maatschappelijke verantwoording. Een ander woord daarvoor is transparantie.

Een bedrijf streeft niet alleen actief naar het voortbestaan én de winstgevendheid van het bedrijf 
maar probeert ook een zo positief mogelijke invloed op de gehele maatschappij uit te oefenen. 
Hiervoor kijkt het bedrijf naar economische, sociale en milieubelangen en de ideeën – verder 
dan de strikt wettelijke voorschriften - die de organisatie daarover heeft. Het luistert ook naar de 
buitenwereld. MVO is waardenscheppend.

Moet maatschappelijk verantwoord ondernemen meer of minstens evenveel opleveren als het 
kost?  Haal je er als ondernemer meteen voordelen uit of is het alleen op de lange duur rendabel? 
Wanneer is maatschappelijk verantwoord ondernemen ‘lonend’? 

De verhouding tussen kosten en baten van MVO is moeilijk precies te geven. Sommige ondernemers 
vinden dat het meer mag kosten dan het opbrengt, voor anderen moet het financieel lonen. Of je 
het nu doet uit sterke persoonlijke betrokkenheid of omdat ´het moet ,́ MVO helpt om sommige 
risico´s te beperken en de band met de omgeving te versterken. Op korte of lange termijn loont 
het altijd, in goodwill en betrokkenheid van de stakeholders en/of in geld/winstgevendheid. MVO 
vertrekt van een win-win situatie voor iedereen, gebaseerd op samenwerking.

Sociale marketing noemen we ook wel het maatschappelijk marketing concept. Het heeft net 
zoals ‘commerciële’ marketing de taak om goederen en/of diensten (hierbij dienen goederen 
en diensten te worden aanzien in de ruimste betekenis van het woord, zowel materieel als 
immaterieel. Het gaat dus ook over ideeën, concepten, personen, bedrijven, …) naar de markt te 
brengen (het vermarkten) en personen/instellingen … te overtuigen van het nut ervan.

Het doel van sociale marketing overstijgt echter het loutere principe van winstmaximalisatie, 
zoals waargenomen binnen commerciële organisaties. Het is niet zo dat sociale marketing het 
winstprincipe naast zich neerlegt. Die heeft wel degelijk oog voor het winstprincipe, maar dan 
zonder het menselijke en ecologische aspect te verloochenen.

We kunnen stellen dat het finale doel van sociale marketing het genereren van maatschappelijke 
winst is. Sociale marketing beoogt winst voor de samenleving in haar geheel, gaande van het 
individu en het gezin, over bedrijven en overheden.
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 Motivatie Belangrijkste Motivatie Belangrijkste 
 2007 motivatie 2007 2011  motivatie 2011

Iedereen verdient vakantie 95,0% 35,0% 62,9% 45,1%

Door mijn Toerisme voor Allen erkenning N/A N/A 40,5% 23,0%

Ethisch ondernemen 33,0% 12,0% 31,9% 10,6%

Extra bezetting 7,0% 16,0% 17,2% 8,8%

Extra promotie 47,0% 35,0% 20,7% 5,3%

Persoonlijk engagement 23,0% 2,0% 23,3% 5,3%

Andere N/A N/A 3,4% 1,8%

Ik weet niet dat ik partner ben N/A N/A 2,6% 0,0%

De bovenstaande tabel toont aan dat er bij de aanbieders een sterk gevoel heerst dat iedereen 
vakantie verdient. Voor velen is dit een belangrijke motivatie voor het aanbieden van een korting. 
Bepaalde partners gaan ook een stapje verder dan het aanbieden van een sociaal tarief. 

Onderstaande quotes tonen de diversiteit van het aanbod van Steunpunt Vakantieparticipatie aan.

‘We leggen het beeldenboekje ven Steunpunt Vakantieparticipatie bewust in 

al onze gastenkamers. We vinden het belangrijk dat alle klanten weten dat we 

achter het idee ‘Iedereen Verdient Vakantie’ staan!’ 

Eric en Dominique Jadoul-Gielen

Hoeve Jadoul, januari 2013

Verschil verrijkt
‘Ik heb een boon voor mensen die verschillend zijn, bijvoorbeeld omwille van een handicap. Je 
kiest dat niet zelf. Dat overkomt je. Ook ons zou plots iets kunnen gebeuren wat het leven helemaal 
anders zou maken.’ Voor gastvrouw Dominique zijn mensen met een beperking daarom net zo 
goed welkom op de hoeve. ‘Het is verrijkend voor ons en we kunnen daarmee iets betekenen 
voor mensen die het nodig hebben,’ zegt ze.

Vooroordeel loslaten
De stap zetten naar gastvrijheid voor mensen met een laag inkomen, het confronteerde 
Dominique met haar eigen vooroordelen. ‘Ik vreesde even dat onze spiksplinternieuwe verblijven 
beschadigd zouden raken. Onbewust worstelde ik met een vooroordeel dat mensen die het 
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sociaal-economisch moeilijk hebben, weinig respect zouden hebben voor onze materialen.’ In 
de praktijk blijkt dat helemaal anders uit te pakken. ‘Ik heb zelfs de indruk dat de mensen nog veel 
meer respect hebben voor het  verblijf en de spullen. Ze dragen ons op handen. Omdat wij ook 
uit handen durven geven, denk ik.’

Eric en Dominique Jadoul-Gielen

Hoeve Jadoul, januari 2013

Hotel ‘t Roodhof
Het  hotel werkt samen met Steunpunt Vakantieparticipatie en is een sociaal tewerkstellingsinitiatief 
van Loca Labora, een vzw met 25 jaar ervaring in de sociale sector. Paul weet hoe moeilijk het 
is om mensen die lang werkloos zijn geweest en veel hebben meegemaakt terug te activeren. 
‘Mijn werk bestaat voor 40% uit gesprekken met onze werknemers. Dat is intensief en niet altijd 
makkelijk. Ik ben dan ook dubbel zo fier als onze klanten én medewerkers tevreden zijn.’

Topscores
‘Onze medewerkers halen hele hoge scores in de waardering van klanten. Op de boekingswebsite 
booking.com geven onze gasten ons negen op tien. Daar word je trots van, vooral als je op 
school altijd rode cijfers hebt gehad,’ weet Paul. ‘Daarmee doorprikken we de vooroordelen over 
sociaal tewerkgestelden. De hotelsector en de sociale sector kennen elkaar niet, het zijn nog twee 
aparte werelden. Onze mensen zijn echt goede ambassadeurs, zij kunnen de brug slaan tussen 
de sectoren.’

Paul Vaernewyck

hotel ‘t Roodhof, maart 2013

Op vakantiekamp bij Kinderboerderij Diggie in Brakel ontmoeten kinderen van alle slag elkaar. Ze 
beleven samen vakantie, maken nieuwe vriendjes en ontdekken spelenderwijs de rijkdom van het 
verschil. ‘Gewone’ kinderen vormen er een groep met kinderen van allochtone afkomst, kinderen 
met een beperking en kinderen van kansarme gezinnen. Als het van coördinator Pieter Lapeire 
afhangt, mag dat kleurenpallet nog meer schakeringen krijgen. 

Toegankelijke accommodatie
Diggie zet alles op alles om zijn verblijfsaccommodatie toegankelijk te maken voor mensen 
met een beperking. ‘We werken ook aan een toegankelijke moestuin, en eind dit jaar wordt de 
eetzaal helemaal gerenoveerd,’ vertelt Pieter. ‘Kinderen met een handicap kunnen er nu ook een 
boerderijvakantie beleven. Niet in een aparte groep, maar gewoon samen met andere kinderen. 
Ook kinderen met een zeer ernstige beperking zijn welkom, samen met hun persoonlijke assistent 
als dat wenselijk is.’
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Inclusieve vakanties zo waardevol
‘De meeste kinderen komen in hun gewone leven zelden of nooit in aanraking met kinderen 
met een beperking. In het begin is het even wennen, maar na een paar dagen zie je ze al samen 
rondhossen met de rolstoel. En aan het einde van de vakantie zijn er vele nieuwe vriendschapjes 
ontstaan,’ vertelt Pieter Lapeire. Bij Diggie ontdekten ze de enorme meerwaarde van die inclusieve 
kinderkampen. Kinderen met een beperking bloeien helemaal open tijdens hun boerderijvakantie. 
Alle kinderen ontdekken hoe ze leuk en speels met elkaar kunnen omgaan, over de verschillen en 
beperkingen heen.
Solidair met kinderen in armoede
Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen komen er net zo goed aan hun trekken. Per 
vakantiekamp van maximaal 33 kinderen stelt Diggie vijf plaatsen ter beschikking aan sociaal tarief. 
Ongeveer vijftig kansarme kinderen beleven er jaarlijks de vakantietijd van hun leven. ‘We zijn heel 
transparant over die kortingen,’ zegt Pieter. Wat hem betreft, mogen alle ouders gerust weten dat 
Diggie dankzij hun bijdrage een solidaire geste naar kinderen in armoede kan doen.
Volop kansen voor reïntegratie
Die solidariteit trekken ze bij Diggie net zo goed door naar het team. Met een coördinator, een 
klusjesman en twee educatieve begeleiders heeft Diggie een klein professioneel team. Dat wordt 
dag aan dag versterkt door een flinke groep mensen die de handen uit de mouwen steken: de 
vrijwilligers in de raad van bestuur, de vrijwillige kampbegeleiders, en ook mensen die hun plek 
zoeken op de arbeidsmarkt, een alternatieve straf uitvoeren of een duwtje nodig hebben voor re-
integratie in de samenleving. ‘Daarnaast werken we vaak met stagiairs van scholen, met jongeren 
die een time-out van school nodig hebben en met mensen met een mentale beperking,’ zegt 
Pieter.
Ieders kwaliteiten vinden
Die mix vlot draaiend houden, vraagt heel wat aandacht. ‘We moeten voor elk individu tijd maken 
en uitzoeken hoe zijn bijdrage een meerwaarde kan zijn voor hemzelf en voor Diggie. Dat is 
altijd wat zoeken, want iedereen is anders en heeft zijn eigen kwaliteiten. We geven hen ook veel 
ruimte, zodat ze zelf kunnen experimenteren en uitvinden wat ze graag doen en goed kunnen,’ 
vertelt Pieter.
Vertrouwen in organisch groeien
De kracht van solidariteit. De meerwaarde van diversiteit. Die waarden zitten in het DNA van 
Diggie. Voor de coördinator mag dat gerust nog verder ontwikkelen. ‘Ik zou graag zien dat we 
nog meer mensen van verschillende leeftijden en achtergrond kunnen bereiken. Daarom willen 
we veel aandacht blijven besteden aan het creëren van de juiste randvoorwaarden en het 
op punt stellen van onze infrastructuur. En zoeken we voortdurend naar mooie en duurzame 
samenwerkingsverbanden. Op die manier zal het wel organisch groeien,’ besluit Pieter Lapeire.

Pieter Lapeire

coördinator Diggie vzw, aanbieder van een groepsverblijf,  

een daguitstap en georganiseerde vakanties, juli 2013
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Bij 50 logies die frequent vakantiegangers via het steunpunt mogen ontvangen, geven er 45 aan dat 
ze tevreden of zeer tevreden zijn over Steunpunt Vakantieparticipatie. Er is met andere woorden een 
algemene hoge tevredenheid. 

Tevredenheid van de logies die frequent vakantiegangers ontvangen via Steunpunt Vakantieparticipatie 
over Steunpunt Vakantieparticipatie (2012, in absolute aantallen)

 aantal logies

Zeer tevreden 17

Tevreden 28

Min of meer tevreden 4

Ontevreden 1

Zeer ontevreden 0
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 In conclusie

‘De mooie verhalen, daar doen we ‘t voor. De moeilijke, daar 
werken we aan.’

Marianne Schapmans Directeur Steunpunt Vakantieparticipatie
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De ambitie om ‘de volwaardige participatie aan 
toerisme voor iedere Vlaming mogelijk te maken’ 
blijft actueel. Stappen werden gezet, resultaten 
gaan in de juiste richting. De rol van Steunpunt 
Vakantieparticipatie is nog niet uitgespeeld. 21% 
van de kinderen in Vlaanderen groeit op in een 
gezin dat niet op vakantie kan gaan.

De armoedecijfers in Vlaanderen geven geen 
aanleiding tot berusting. De stijgende kinderar-
moede is alarmerend en vraagt om structurele 
maatregelen. De Vlaamse regering maakte hier-
van een prioriteit, terecht. Alle beleidsdomeinen 
steken een tandje bij. Ook ondernemers nemen 
maatschappelijke verantwoordelijkheid op. Sa-
menwerken is nodig.

Een ondernemer vindt in een partnerschap met 
Steunpunt Vakantieparticipatie een manier om 
z’n hart te laten zien, meer consumenten te be-
reiken, nieuwe opportuniteiten te ontdekken, in-
novaties te lanceren en aan een positief imago te 
werken. Toerisme Vlaanderen is verheugd over 
de toenemende interesse voor Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen. De bijkomende eco-
nomische voordelen zijn mooi meegenomen, ge-
ven de toeristische partners aan, maar staan niet 
op de voorgrond.

Armoede is meer dan geen geld hebben. Het gaat 
ook over uitsluiting en eigenwaarde. De positieve 
effecten die een andere omgeving hebben op ge-
zondheid, familiebanden en zelfvertrouwen zijn 

treffend. Iemand die zich goed voelt in z’n vel, 
functioneert beter. Iemand die zich gewaardeerd 
voelt, kijkt positief naar de samenleving. Daarom 
kent Toerismebeleving een maatschappelijke 
meerwaarde. Deze effecten worden telkens weer 
bevestigd. Ze zijn weldadig voor mensen in ar-
moede en relevant voor de gehele samenleving.

77% van de vakantiegangers die via het Steun-
punt Vakantieparticipatie al op vakantie gingen, 
geeft aan dat ze zonder dit kortingsaanbod, niet 
deel konden nemen aan toerisme.

Iedereen verdient vakantie. Het brede netwerk 
van Steunpunt Vakantieparticipatie brengt ex-
pertise, goodwill en maatschappelijke verant-
woordelijkheid samen. Sinds de oprichting in 
2001 evolueerde Steunpunt Vakantieparticipatie 
van aanbodverzamelaar naar facilitator en kruis-
bestuiver. Met 500 contracten met toeristische 
ondernemers en 1300 toeleidende organisaties 
is er een divers aanbod ontstaan dat vele men-
sen aanspreekt. Vakantie is ook meer dan een ac-
commodatie of attractie. De overige elementen 
in de waardeketen die leiden tot een succesvolle 
vakantie-ervaring komen steeds meer in beeld. 
Het steunpunt legt nu bijvoorbeeld ook contacten 
met sociale restaurants, waar vakantiegangers 
aan een verlaagd tarief kunnen eten tijdens hun 
verblijf. 

Vakanties zijn een middel om grenzen te verleg-
gen en mobiliteit te verhogen. Het zal belangrijk 

In 2013 viert Steunpunt Vakantieparticipatie haar twaalfde verjaardag. Het platform binnen Toe-
risme Vlaanderen heeft gedurende twaalf jaar enkele grote evoluties ondergaan. Het steunpunt is 
gegroeid, heeft aan bekendheid gewonnen en is internationaal bekroond. Waar Steunpunt Vakan-
tieparticipatie in 2001 752 mensen kon bereiken, genoten in 2012 104.931 vakantiegangers van een 
daguitstap of vakantie. 
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zijn om in de toekomst partners te vinden die dit 
mogelijk (blijven) maken voor mensen in armoe-
de. 

De mogelijkheden van technologie en sociale me-
dia bieden kansen. De verhalen uit het netwerk 
op de website laten aanbieders, vakantiegangers 
en andere geïnteresseerden toe op de hoogte te 
blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het 
platform en hierin inspiratie te vinden. Het net-
werk  Vakantieparticipatie barst van verhalen van 
mensen die dingen leren, beleven, uitproberen en 
waarmaken. Al dat nieuws komt nu in de schijn-
werpers op de website en wordt gedeeld via so-
ciale media. Niet alleen om te tonen wat gebeurd 
is, maar ook om aan te moedigen, om na te den-
ken over wat zou kunnen gebeuren. Door dag na 
dag ideeën, acties en resultaten uit het netwerk 
te tonen, kunnen alle partners van het netwerk de 
toekomst bouwen op de kracht die er vandaag al 
bestaat. 

Het ruime werkveld van sociaal toerisme (p 19) 
kent verschillende modellen. Steunpunt Vakantie-
participatie is een voorbeeld van een  participatie-
model. Een standaardproduct voor  een specifiek 
gedefinieerde doelgroep. Ook de andere model-
len ‘inclusie’, ‘stimulatie’ en ‘adaptatie’ komen 
voor in het netwerk Steunpunt Vakantiepartici-
patie, dit door het zeer gedifferentieerd aanbod. 
 
Het is cruciaal dat de sociale tarieven enkel ge-
bruikt worden door de mensen voor wie ze be-
doeld zijn. Daarom vervullen sociale lidorgani-
saties een fundamentele rol als tussenpersoon. 
Sociale lidorganisaties staan ervoor garant dat 
de kortingstarieven in de juiste handen terechtko-
men. Er is vertrouwen in de expertise van sociale 
organisaties voor begeleiding en screening van 
de vakantiegangers. Deze lidorganisaties bieden 
de vakantiegangers ondersteuning aan bij o.a. 
het invullen van de formulieren, het voorbereiden 
van de vakantie... Deze begeleiding is cruciaal 
aangezien een vakantie voor mensen met een be-
perkte reiservaring een risicovolle onderneming 
kan zijn. 

Uit onderzoek blijkt dat 10% van de sociale lidor-
ganisaties het volledige reisbedrag betaalt en dat 
80% van de sociale lidorganisaties hulp aanbiedt 
bij het invullen van formulieren. Deze ondersteu-
ning wordt erg gewaardeerd door de vakantie-
ganger.

  
Steunpunt Vakantieparticipatie is nu een verzelf-
standigd platform binnen Toerisme Vlaanderen. 
Dit betekent dat het steunpunt ondersteund wordt 
door de geloofwaardigheid en autoriteit van een  
Vlaamse overheidsorganisatie, maar tegelijkertijd 
de flexibiliteit en vrijheid heeft om sociale inno-
vatie mogelijk te maken. Deze positie binnen de 
openbare sector verbindt beleidsmedewerkers 
op regionaal, nationaal en internationaal niveau. 
Tegelijkertijd zorgt de verzelfstandigde status van 
het steunpunt ervoor dat het buiten de traditione-
le rol van  toerisme kan werken. Een toerisme dat 
traditioneel gericht is op het aantrekken van voor-
al internationale en goed spenderende bezoekers. 

Niet alleen de organisatorische context is veran-
derd. Ook de rol van het steunpunt is sterk geëvo-
lueerd. Steunpunt Vakantieparticipatie werd in 
Vlaanderen opgericht om sociaal toerisme weer 
tot leven te brengen, om het concept weer soci-
aal relevant te maken. De nationale en internatio-
nale erkenning van het steunpunt getuigt dat dit 
doel bereikt is. Nu de funderingen voor vakan-
tieparticipatie in Vlaanderen zijn gelegd, kan het 
steunpunt evolueren van een coördinerende naar 
een meer faciliterende rol. Het steunpunt wordt 
steeds meer een kruisbestuiver en hefboom in 
een netwerk waarin iedereen investeert. Steun-
punt Vakantieparticipatie heeft de vorming van 
dit netwerk gecoördineerd, maar wil het nu voor-
al versterken en organisaties aanmoedigen zelf 
creatief na te denken over nieuwe initiatieven en 
verbeteringen. Co-creatie, het delen van ideeën, 
en het opbouwen van een contextspecifieke ken-
nis die reeds aanwezig is in het netwerk, zijn hef-
bomen voor een gedeelde toekomst.

Steunpunt Vakantieparticipatie is een verhaal waaraan na twaalf jaar nog volop geschreven wordt. 
Ook al is er veel veranderd op deze tijd, de basis en motivatie van de werking is dezelfde gebleven. 
De evolutie die beschreven wordt in dit cahier, de toekomstplannen die gesmeed worden, ze hebben 
allemaal hetzelfde doel: vakantie mogelijk maken voor mensen in armoede. Want iedereen verdient 
vakantie.
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