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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. 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.

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;

Het CORRIE project is in ontwikkeling en de partners zijn
momenteel bezig met het ontwikkelen van:
Een 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 Prezi-presentatie.
Het doel is om kleine bedrijven in toerisme te
informeren over de kansen die Verantwoord Toerisme
oplevert.
    	
Drie praktische handleidingen voor kleine bedrijven
in toerisme:
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Workshop georganiseerd in Portugal!

Trainingsmateriaal
De projectpartners zijn momenteel
bezig met de inhoud van het
trainingsmateriaal. Deze bestaat
uit drie handleidingen:
• Handleiding - Hoe word ik een
verantwoord toeristisch bedrijf?
• Handleiding - Hoe promoot ik mijn
imago als verantwoord toeristisch
bedrijf?
• Handleiding - Hoe zet ik een
lokaal netwerk van verantwoorde
toeristische bedrijven op?
Wanneer het trainingsmateriaal klaar
is, kan dit gratis worden gedownload
via de website.

Activiteiten
De volgende projectvergadering
vindt plaats in januari 2018 bij
projectpartner Canice Consulting
in Noord-Ierland

Deelnemers van de workshop, georganiseerd op het hoofdkantoor van
projectpartner SPI op 15 september 2017, waren vertegenwoordigers van
hotels en restaurants. Na de eerste presentatie van de personen, bedrijven
en hun relatie tot toerisme en verantwoord toerisme werd er een presentatie
over het project gegeven. Er werd informatie gegeven over de projectdoelen,
methodes, doelgroep, activiteiten en resultaten.
Hierna begon een informele brainstormsessie waarbij de stakeholders hun
gedachten over de verstrekte informatie deelden. Hieruit kan worden afgeleid
dat:
• Het promotiemateriaal pakkend en kort moet zijn zodat mensen makkelijk
geïnteresseerd raken;
• Het trainingsmateriaal niet te lang en praktisch moet zijn. Kleine bedrijven die
actief zijn in het toerisme beschikken meestal niet over voldoende middelen
om een uitgebreide training te volgen.

Evenement georganiseerd door Eurocrea!
Projectpartner Eurocrea heeft op 28 september 2016 een evenement
georganiseerd dat gaat over het creëren van een stakeholdersnetwerk.
Hoewel het evenement niet in Italië plaatsvond, maar op een EBN (the
European Business Incubation Centre Network) congres in Portugal, richtte
het evenement zich op een Italiaanse doelgroep van aanbieders en
professionals uit de toeristische sector.

Vierde internationale
bijeenkomst CORRIE Project in
Milaan
De vierde projectvergadering vond
plaats op 12 en 13 september 2017 bij
projectpartner Eurocrea Merchant in
Italië. Tijdens deze bijeenkomst hebben
partners de tot dan toe verrichte
werkzaamheden besproken en de
volgende projectactiviteiten gepland.
De partners werden verwelkomd door
Carlotta Figini van Eurocrea Merchant
en Eleonora Yosifova van BAAT.
Na een kort welkom van Eurocrea
Merchant en BAAT vonden vervolgens
presentaties en discussies plaats over de
projectactiviteiten, de handleidingen
en de promotieactiviteiten van
het CORRIE project. De volgende
projectvergadering vindt plaats in
januari 2018 in Noord-Ierland.

2

Evenement in Noord-Ierland!
Het eerste evenement voor het CORRIE project werd georganiseerd op
20 augustus 2016. Het was een informele netwerk- en informatiesessie met
verschillende organisaties om een netwerk van regionale stakeholders op
te zetten en te betrekken. Tijdens het evenement werd het CORRIE-project
gepresenteerd en volgenden er discussies.
Er werd tijdens deze sessie interessante feedback gegeven:
     1. Het gebruik van “Handleidingen” werd besproken. Sommige aanwezigen waren van mening dat “Handleidingen” enigszins als ouderwets
worden beschouwd. Tegenwoordig ligt de nadruk, ook bij toeristische
bedrijven, op online en mobiel.
     2. Ook werd benadrukt dat het belangrijk is om alle materialen kort te
houden. Bedrijven hebben geen tijd om lange, saaie, academische cursussen te volgen. Ze hebben korte relevante sessies nodig die praktisch en
niet theoretisch zijn.
     3. Het gebruik van multimedia zoals video’s, podcasts (geluidsbestanden)
en animaties werken goed.
4. De financiële en zakelijke voordelen van verantwoord toerisme zouden
de belangrijkste boodschap moeten zijn.
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CORRIE evenement bij EOLAS in Spanje!
Het evenement vond plaats op 14 november 2016 in Badajoz te Spanje,
en werd gehouden in samenwerking met de jaarlijkse ledenbijeenkomst
van Extremadura Tourism Cluster (toerismecluster).
In totaal hebben 10 vertegenwoordigers uit de toeristische sector deelgenomen
aan het evenement die 7 verschillende organisaties vertegenwoordigden.
Allen eigenaar of manager van een klein bedrijf die accommodaties, wellnessdiensten, vrijetijdsactiviteiten of IT-toepassingen voor de toeristische
sector aanbieden. De leden van het toerismecluster waren aanwezig als
belanghebbenden en experts in de sector en vanwege hun bereik om
kennis en informatie over te dragen aan een breder publiek.
Na een korte introductie van het project splitsten de deelnemers zich op in
2 groepen. Ze bespraken verantwoord toerisme en hoe ze kunnen samenwerken om bij te dragen aan verantwoord toerisme en van de regio een
bestemming voor verantwoord toerisme kunnen maken.
De discussie was erg levendig en in de samenvatting deelden de groepen
hun meningen. De belangrijkste conclusies uit de discussies waren:
1. Extremadura is een regio met een groot deel van zijn grondgebied
onder bescherming en kan dus bijzonder goed dienen als referentieadres
voor verantwoord toerisme.
2. Van vogels kijken tot wandelen, van vissen tot mountainbiken; dit maakt
duidelijk dat het aangetrokken toerisme verantwoordelijk moet zijn, zodat
de unieke waarde van de regio en de ongerepte natuur niet verloren gaat.
3. Een aantal deelnemers deelden hun ervaringen op het gebied van
verantwoord toerisme niet alleen met de omgeving, maar ook met de lokale
gemeenschap. Dit werd zeer gewaardeerd. Meer van dit soort praktische
ervaringen zouden gedeeld en gepromoot moeten worden.
4. Allen waren het erover eens dat een klein bedrijf veel kan doen en
bereiken maar dat het delen van kennis en ervaring en samenwerken om
resultaten te bereiken de enige manier is om daadwerkelijk invloed uit te
oefenen.

Business Development Friesland (BDF),
een in Leeuwarden gevestigde nonprofitorganisatie, is een internationaal
projectmanagementbureau.
BDF richt zich op ondersteuning
het MKB en scholen op het
gebied van ondernemerschap
en internationalisering en op het
ondersteunen van start-ups.
- Hun hoofdactiviteiten zijn:
- Start-ups
- EU-projecten
- Internationalisering
www.bdfriesland.nl
m.lettinga@bdfriesland.nl
Eurocrea Merchant
Eurocrea Merchant is een adviesen opleidingsbedrijf gevestigd in
Italië met twee kantoren in Milaan
en Napels. Hun belangrijkste doel
is om de concurrentiepositie
van de Italiaanse samenleving
te verbeteren, door middel van
bedrijfsontwikkeling, opleiding en
het opzetten van internationale
samenwerkingsverbanden. De
kernactiviteit is gericht op drie
hoofdlijnen van expertise:
• Consulting en advies
• Onderwijs en training
• EU-projecten
www.eurocreamerchant.it/en/
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