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Comunidad de actividades de ocio y
tourismo responsables en Europa
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. Binnen deze aanhoudende
groei heeft de consument steeds meer aandacht voor
duurzaam en verantwoord toerisme. 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. Project CORRIE speelt
in op deze trend en wil het volgende bereiken:
• Creëren van bewustwording over het onderwerp
Verantwoord Toerisme en duidelijk maken welke kansen
dit kan opleveren.
• Verbeteren van de professionele vaardigheden en
het bevorderen van een ‘verantwoordelijke’ mentaliteit.
• Creëren van nieuwe innovatieve methodes om het
concurrentieniveau en de werkloosheid aan te pakken,
met name op regionaal en lokaal niveau.
• Tegengaan van leegloop van het plattelandsgebied.
•
Werken aan kleinschalig gespecialiseerd toerisme
in plaats van massatoerisme.

Behoefte aan innovatieve strategieën
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De economische crisis heeft zo z’n gevolgen. Er is behoefte aan innovatieve strategieën. Echter is het voor
kleine bedrijven vaak moeilijk om hun vaardigheden en
innovatieniveau te ontwikkelen omdat ze hier niet altijd
genoeg of de juiste middelen voor hebben. Hierdoor
kunnen ze minder goed opboksen tegen de felle concurrentie op de markt. Verantwoord Toerisme leidt tot
kostenbesparing en een sterk imago. Het zorgt voor erkenning en waardering van zowel de gemeenschap als
de toerist. Daarnaast is het gericht op een nichemarkt.
Hierdoor kunnen kleine bedrijven in de toeristische sector hun concurrentiepositie verbeteren.

Verbinding met doelstellingen die in verschillende Europese beleidsdocumenten
zijn uiteengezet
Het project komt overeen met één van de hoofdprioriteiten van de EU-2020 strategie ‘Groene Economische
Groei’ dat streeft naar een ‘Energie-efficiënt Europa’ en
‘Industriebeleid in een globaliserende wereld’ om het
bedrijfsklimaat te verbeteren, met name voor het MKB, en
om de ontwikkeling van een sterke en duurzame industrie
te stimuleren waardoor ze de kans krijgen om wereldwijd
te concurreren. Daarnaast sluit het project perfect aan
bij één van de beginselen van de Small Business Act voor
Europa (Actieplan ondernemerschap 2020): ‘Een klimaat
scheppen waarin ondernemers kunnen bloeien en groeien’.
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Internationale aanpak

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.

De keuze om dit op internationaal niveau aan te pakken ligt in het feit dat
het onderwerp van belang is voor heel Europa. De toeristische sector wordt
steeds belangrijker en een verantwoorde en duurzame economie speelt
hierin een essentiële rol. De diversiteit aan landen die vertegenwoordigd zijn
in dit project zorgt voor waardevolle input van alle kanten. 7 partners uit verschillende landen zorgt voor een breed scala aan kwaliteiten en kennis. Hiermee wil het CORRIE project trainingsmateriaal ontwikkelen dat kleine bedrijven in alle landen in Europa kan ondersteunen. Daarnaast ondersteunt de
internationale aanpak van dit project de EU 2020 gedeelde economische
visie om een sterk, concurrerend, innovatief en duurzaam Europa te creëren.

Indirecte
doelgroep
Trainers en vertegenwoordigers
van toerisme-gerelateerde organisaties en verenigingen en
bedrijfsondersteunende organisaties kunnen ook profiteren van het
CORRIE project. Zij kunnen optreden als indirecte doelgroep door
het ontwikkelde trainingsmateriaal
te gebruiken om kleine bedrijven in
toerisme te trainen op het gebied
van Verantwoord Toerisme. Om
ze hierbij te ondersteunen wordt
er een trainershandleiding ontwikkeld. Dit zorgt voor een compleet
en geïntegreerd pakket van trainingsmateriaal en ondersteunende
tools.

Impact
De projectresultaten zullen een indirecte positieve impact hebben op de:

Lokale gemeenschap
Door economische
voordelen

Toerist
Door een rijke en
waardevolle ervaring die
aan de verwachtingen
voldoet of deze zelfs
overtreft
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Milieu
Door
duurzaam
en
energie-efficiënt gebruik
van hulpbronnen

Wereld
Door het minimaliseren
van
de
negatieve
impact op de economie,
de maatschappij en het
milieu
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Werkwijze en resultaten

Last events

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 bestaande uit drie fases: Strategie,
Ontwikkeling, Implementatie. Deze fases bestaan op hun beurt weer uit een
aantal stappen dat tot de gewenste resultaten moet leiden: voorbereiding,
onderzoek, ontwikkeling, testen, implementatie en disseminatie.

O1 CORRIE Campagne

Bewustwording creëren voor Verantwoord Toerisme

Dit is een soort promotiecampagne
dat als doel heeft om bewustwording te creëren voor Verantwoord Toerisme onder kleine toeristische bedrijven. Deze campagne bestaat uit een
aansprekende promotievideo en een
PowerPoint presentatie. Het doel is
om kleine bedrijven in toerisme te informeren over de kansen die Verantwoord Toerisme oplevert.

O2 CORRIE Handleiding

Hoe word ik een verantwoord toeristisch
bedrijf?

Een praktische en handige handleiding voor kleine bedrijven in toerisme
die stap voor stap beschrijft hoe je
een verantwoord toeristisch bedrijf
wordt. Deze handleiding helpt kleine
bedrijven bij het succesvol implementeren van Verantwoord Toerisme in
hun organisaties.

O3 CORRIE Handleiding

Hoe promoot ik mijn imago als verantwoord toeristisch bedrijf?

Een praktische en handige handleiding voor kleine bedrijven in toerisme
die stap voor stap beschrijft hoe je je
imago kunt promoten. Deze handleiding helpt kleine bedrijven bij het succesvol promoten van hun imago van
Verantwoord Toerisme.

O4 CORRIE Handleiding
Hoe richt ik een lokaal netwerk van verantwoorde toeristische bedrijven op?

Een praktische en handige handleiding voor kleine bedrijven in toerisme
die uitlegt hoe je een lokaal netwerk
van verantwoorde toeristische bedrijven opzet met als doel de regio als
een verantwoorde en duurzame regio
te promoten. De handleiding helpt
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kleine bedrijven samen te werken om
de impact van Verantwoord Toerisme
te vergroten.

SPI organiseert CORRIE kick-off
meeting
Project partners kwamen voor de
eerste keer bijeen op 9 en 10 december 2015 in Porto. De partners
werden ontvangen in het kantoor
van project partner SPI. De bijeenkomst werd bijgewoond door partners uit 7 verschillende Europese
landen waaronder Bulgarije, Malta, Portugal, Italië, Noord-Ierland,
Spanje en Nederland. Tijdens deze
meeting werden de doelen vastgesteld en werd er een actieplan
opgezet.

O5 CORRIE Training kit
Dit product heeft betrekking op de indirecte doelgroep. Dit product omvat
een praktische en handige handleiding voor toerisme-gerelateerde organisaties en verenigingen en bedrijfsondersteunende organisaties dat
hen ondersteunt om een training te
geven aan kleine toeristische bedrijven op het gebied van Verantwoord
Toerisme. Deze trainershandleiding
vormt samen met de 4 bovenstaande
resultaten een complete training kit.

O6 CORRIE – Online platform

Online platform of resources and community

Het CORRIE Responsible Tourism platform vormt de kern van het project.
Het platform heeft twee belangrijke
functies:
1)
Het platform dient als een
Open Educational Resource (OER)
en stelt alle ontwikkelde resultaten
beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat
kleine bedrijven en andere geïnteresseerde partijen de materialen
gratis kunnen downloaden en gebruiken.
2)
Het platform heeft ook een
forum waarmee een community kan
worden gecreëerd. Dit forum faciliteert communicatie en wederzijds
leren tussen bedrijven, stakeholders
en andere geïnteresseerde partijen.

Partnerschap
Het partnerschap is zodanig gevormd dat partners elkaar in ervaring, expertise en positie kunnen
aanvullen. De groep bestaat uit 7
partners uit verschillende landen:
Bulgarije, Nederland, Noord-Ierland, Italië, Spanje, Portugal en
Malta. De partners hebben ervaring met projectmanagement- en
uitvoering. Ook met betrekking
tot het desbetreffende CORRIE
onderwerp, bijvoorbeeld projecten op het gebied van duurzame
ontwikkeling en alternatief toerisme. Samen met hun uitgebreide
netwerk vertegenwoordigen de
partners een enorm regionaal, nationaal en Europees netwerk dat
van groot belang is voor het project.

Netherlands

Italy

Bulgaria

Malta

Spain

Portugal

UK
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