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OVER CORRIE

Toerisme is een van ‘s werelds grootste en snelst groeiende 
economische sectoren. In 2012 gingen meer dan een miljard toeristen de 
grens over. World Tourism Organisation UNWTO schat dat dit aantal zal 
oplopen tot 1.8 miljard in 2030. Naast deze aanhoudende groei heeft de 
consument steeds meer aandacht voor duurzaam en verantwoord 
toerisme. Project CORRIE speelt in op deze trend. 

Verantwoord toerisme minimaliseert de negatieve effecten op de 
economie, het milieu en de mens, brengt economische voordelen voor 
de lokale gemeenschap en draagt bij aan het behoud van de culturele 
en natuurlijke rijkdommen van bestemmingen.

Het CORRIE project is nodig omdat het zich richt op actuele 

behoeften. Ook levert het een bijdrage aan de volgende 

doelstellingen die in verschillende Europese en nationale 

beleidsdocumenten zijn uiteengezet:

• De behoefte aan innovatieve strategieën vanwege de 
economische crisis

• Het inzetten op duurzame groei en efficiënt gebruik van 
hulpbronnen

• Het creëren van een bottom-up approach voor initiatieven op 
het gebied van duurzaam toerisme

DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van het project zijn:

het creëren van bewustwording over het onderwerp Verantwoord 
Toerisme en duidelijk maken welke kansen dit kan opleveren

het verbeteren van de business vaardigheden en het bevorderen 
van een ‘verantwoordelijke’ mentaliteit

het creëren van nieuwe innovatieve methodes om het 
concurrentieniveau en de werkloosheid aan te pakken, met name 
op regionaal en lokaal niveau

het tegengaan van leegloop van het plattelandsgebied

het werken aan kleinschalig gespecialiseerd toerisme in plaats van 
massatoerisme.

PRODUCTEN EN WERKWIJZE

CORRIE zal een uitgebreid programma ontwikkelen 
bestaande uit lesmateriaal, praktische tools en de 
nodige ondersteuning zodat toeristische bedrijven 
aan de slag kunnen met het succesvol 
implementeren van ‘verantwoord toerisme’.
Om tot de ontwikkeling van deze producten te komen 
hanteert het project een heldere,  uitvoerige 
werkmethode bestaand uit voorbereiding, 
onderzoek, ontwikkeling, testen, uitvoering en 
disseminatie.

De doelgroep bestaat uit kleine toeristische bedrijven werkzaam in 
landelijke regio’s met een afnemende bevolking en/of in regio’s die kampen 
met de economische crisis. CORRIE is bedoeld voor zowel de eigenaren 
en managers van deze bedrijven als de werknemers. Kortom, iedereen die 
direct van de projectresultaten kan profiteren.
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