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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.

Het CORRIE project is in ontwikkeling en de partners zijn 
momenteel bezig met het ontwikkelen van:
      Een promotiecampagne die 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 
biedt.
      Drie praktische handleidingen voor kleine bedrijven 
in toerisme:
 1. Hoe word ik een verantwoord toeristisch die
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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;
 2. 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;
 3. Hoe zet 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 
kleine bedrijven samen te werken om de impact van 
Verantwoord Toerisme te vergroten.

Deze handleidingen vormen de basis voor de ontwikkeling 
van een aantrekkelijk en duurzaam trainingspakket. Het 
trainingsmateriaal kan gebruikt worden door verenigingen 
en consultancy- en bedrijfsondersteunende organisaties 
om een training op het gebied van verantwoord toerisme 
te geven aan kleine bedrijven. Het trainingsmateriaal kan 
gratis worden gedownload via de website.
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CORRIE 
trainingsmateriaal

De projectpartners zijn momenteel 
bezig met de inhoud van het 
trainingsmateriaal. Dit 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 
vanaf de website.

CORRIE evenement georganiseerd door projectpartner SPI!

Deelnemers van de workshop, georganiseerd door projectpartner SPI op 9 
oktober 2017, waren vertegenwoordigers van bedrijven uit de horeca en 
recreatiesector. 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. De nadruk lag op het in 
trainingsmateriaal in ontwikkeling.
Hierna begon een informele brainstormsessie waarbij de stakeholders hun 
gedachten over de verstrekte informatie en de structuur van de handleidingen 
deelden. Hieruit kan worden afgeleid dat:
 • De theoretische achtergrond en uitleg van de verschillende 
concepten met betrekking tot verantwoord/ duurzaam toerisme moeten 
worden opgenomen in de handleidingen;
	 •	Er	moet	informatie	over	certificeringen	(wettelijke	vereisten)	beschikbaar	
zijn;
 • De handleidingen moeten kort en gemakkelijk te lezen zijn.

Zomerbarbecue in Leeuwarden!
Het tweede evenement in Nederland vond plaats op de namiddag 
van 12 juli 2017 gevolgd door een zomerbarbecue voor partners van de 
Kanselarij. De kanselarij is dé open community in Friesland in het centrum 
van Leeuwarden waar het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid 
elkaar ontmoeten. Het kantoor van BDF bevindt zich ook in dit gebouw.
Er waren ongeveer 20 aanwezigen met verschillende functies en achtergronden: 
MKB	(ook	uit	de	horeca	en	recreatiesector),	bedrijfsondersteunende	
organisaties, MBO en HBO docenten en studenten, strategische allianties, 
overheidsinstellingen, sociale instellingen, etc.
Marie-jetske Lettinga van BDF verwelkomde de gasten en gaf een presentatie 
over het CORRIE project. Ze toonde de CORRIE promotievideo, waar de 
gasten erg enthousiast over waren. Na de video presenteerde ze de 
structuur van de handleidingen. Aan de aanwezigen werd gevraagd 
om wat eerste feedback te geven. Volgens hen moet de informatie in 
de handleidingen nuttig zijn voor hun eigen organisaties. Ze beschouwen 
praktische informatie en een nauwe relatie met de praktijk belangrijk. 
Over	het	algemeen	was	het	publiek	positief	over	de	lay-out	en	grafische	
vormgeving. Na de presentatie van het CORRIE project gingen de gasten 
naar buiten voor een netwerkborrel en de zomerbarbecue.

Activiteiten
De volgende projectvergadering 
v indt  p laats  in  ju l i  2018  b i j 
projectpartner BAAT in Bulgarije. 
Ook zal in Bulgarije het laatste 
p ro jectevenement  worden 
georganiseerd. Deze vindt plaats 
in juni 2018. 

Vijfde internationale CORRIE 
bijeenkomst in Lisburn

De vi j fde projectvergader ing 
vond plaats op 25 januari 2018 bij 
projectpartner Canice Consulting in 
Noord-Ierland. Tijdens deze bijeenkomst 
hebben partners de tot dan toe 
verrichte werkzaamheden besproken 
en de volgende projectactiviteiten 
gepland. De partners werden 
verwelkomd door Canice Hamill 
van Canice Consulting en Eleonora 
Yosifova van BAAT. Vervolgens vonden 
er presentaties en discussies plaats 
over de projectactiviteiten, het 
trainingsmateriaal dat moet worden 
getest, promotieactiviteiten en het 
slotevenement van het project. De 
volgende projectvergadering vindt 
plaats in juli 2018 in Bulgarije.
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Consortium
EOLAS
EOLAS S.L. is een Spaans bedrijf dat 
diensten en ondersteuning biedt aan 
alle ondernemingen en organisaties 
op het gebied van ontwikkeling en 
beheer van projecten. Het bedrijf 
biedt diensten met betrekking tot 
de definitie van strategieën voor 
het	verkrijgen	van	financiering	en	
subsidies	(internationaal,	Europees,	
nationaal	en	regionaal)	en	begeleidt	
het hele proces, van de conceptuele 
en ontwerpfase tot het management 
en de afsluiting van het project.

info@pim.com.mt

www.pim.com.mt

Het evenement op Malta vond plaats op 15 mei 2017 op de Universiteit 
van Malta. Er waren geen nationale of regionale evenementen gericht op 
verantwoord toerisme of gerelateerde onderwerpen, dus werd besloten om 
het CORRIE project hier te presenteren. In totaal waren er 19 studenten en 
docenten aanwezig bij het evenement, die zich allemaal bezighouden met 
duurzaamheid en onderwijs: iets wat ook van belang is voor de toeristische 
sector. Het CORRIE project werd aan de deelnemers gepresenteerd; ze 
kregen de video van de promotiecampagne te zien en de verwachte 
projectresultaten werden gepresenteerd. De deelnemers waren zeer 
positief over het gepresenteerde en gaven aan uit te kijken naar de 
volledige documenten. Over het algemeen waren de deelnemers het 
meeste geïnteresseerd in het materiaal dat  gebruikt kan worden om een 
verantwoordelijk toeristisch bedrijf op te zetten of te managen. Bovendien 
werden voorbeelden en best practices uit andere landen, met name 
regio’s in het Middellandse Zeegebied, als zeer relevant beschouwd. Het 
evenement eindigde met een discussie over hoe de mogelijkheden voor 
verantwoord toerisme in Malta vergroot kunnen worden.
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Contactgegevens

PIM
Projects	in	Motion	Ltd	(PiM)	is	een	
in Malta gevestigd MKB-bedrijf 
dat zich richt op het bevorderen 
van ecologische duurzaamheid, 
hernieuwbare energiebronnen en 
energie-efficiënte processen en 
producten. Het bedrijf streeft naar 
bevordering van hernieuwbare 
energie,	energie-efficiëntie	en	het	
slimme gebruik of de vermindering van 
de energiebehoeften in Europa en het 
Middellandse Zeegebied door middel 
van partnerschappen, bewustmaking, 
innovatie en strategieën. 

Evenement georganiseerd door projectpartner EOLAS!
Het evenement vond plaats op 10 juli in Guadalupe, Badajoz, Spanje. Het 
evenement over verantwoord toerisme werd samen met de zomerschool 
en ook de internationale Geoparken waren hier aanwezig. Zij waren hier 
aanwezig vanwege het belang van verantwoorde en duurzame toeristische 
activiteiten in de Geoparken. 
In totaal woonden 12 vertegenwoordigers uit de toeristische sector het 
evenement bij. Zij vertegenwoordigden 10 verschillende organisaties uit 
Spanje en andere EU-landen en twee landen buiten de EU. Alle deelnemers 
hadden ervaring op het gebied van verantwoorde en duurzame toeristische 
activiteiten. Het CORRIE project werd aan de deelnemers gepresenteerd; 
ze kregen de video van de promotiecampagne te zien en de verwachte 
projectresultaten werden gepresenteerd. De deelnemers waren zeer positief 
over het gepresenteerde en gaven aan uit te kijken naar de volledige 
documenten. Ze gaven aan geïnteresseerd te zijn in praktische tips en hints, 
meer dan in theoretische achtergronden. Case studies en ervaringen van 
anderen werden ook als relevant beschouwd om te worden opgenomen 
in	de	definitieve	versies	van	de	handleidingen.
Verantwoord toerisme, met name in de natuurlijke omgeving van Geoparken, 
is een hot topic in de ogen van de deelnemers.

Evenement op de Universiteit van Malta!


