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CORRIE - Community Of Responsible Recreational Initiatives in Europe
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
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.
Op dit momnet zijn de partners van het CORRIE project bezig met het afmaken van de eLearning platform
(http://corrie.baatbg.org/) die een trainingspakket zal aanbieden. Dit trainingspakket zal drie handleidingen
bevatten:
Handleiding – How wordt een bedrijf duurzaam?
Handleiding – Hoe promoot ik mijn duurzaam bedrijfsimago?
Handleiding - Een lokaal netwerk van duurzaam toerisme opzetten”
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CORRIE - Trainingspakket
handleiding
Het partnerschap legt de laatste hand
aan dit hulpmiddel dat ervoor zal
zorgt dat de intermediaire doelgroep
de projectresultaten zal kunnen
gebruiken. Het zal een handige
en praktische handleiding zijn voor
toeristische verenigingen en advies- en
bedrijfsondersteunende organisaties.
Deze advies- en bedrijfsondersteunende
organisaties helpen de verenigingen
om een uitgebreide cursus over
verantwoord toerisme voor het MKB
te realiseren. Dit doen ze aan de hand
van de drie projecthandleidingen.
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Evenement georganiseerd door Canice Consulting
Het tweede evenement voor het CORRIE-project werd georganiseerd op 29
september 2017. Tijdens dit evenement werden de resultaten van het project
gepresenteerd, waarna ze met alle deelnemers besproken werden. Deze
deelnemers waren vertegenwoordigers van de sectoren toerisme & horeca,
bedrijfsadvies en het MBO.

Laatste CORRIE
projectvergadering in Soﬁa
De laatste projectbijeenkomst
werd georganiseerd door BAAT.
Het werd gehouden op 4 juli 2018
in Bulgarije (Essence Centre). De
partners werden verwelkomd door
Eleonora Yosifova van BAAT, waarna
er besprekingen plaatsvonden
over de projecthandleidingen, het
trainingspakket en het eLearning
platform, de tests van deze materialen
en de verspreiding ervan.Tijdens deze
bijeenkomst hebben de partners
tevens de tot dan toe uitgevoerde
activiteiten geanalyseerd en de
laatste projectactiviteiten gepland.

Afsluitend Evenement
Het laatste evenement van het CORRIE-project was de conferentie “Steps to
responsible tourism”. De conferentie vond plaats in Soﬁa, Bulgarije op 5 juni
2018. Het evenement werd georganiseerd door Goethe Institut-Bulgaria en
er kwamen meer dan 80 mensen op af. De conferentie was verdeeld in twee
delen - presentaties en gesprekken. Het presentatiegedeelte bestond uit
interessante en nuttige presentaties van experts op het gebied van duurzaam
en verantwoord toerisme, milieubescherming en bedrijfsontwikkeling.
Enkele eigenaren van toeristische bedrijven in Bulgarije gaven ons
voorbeelden van hoe zij hun duurzame onderneming hebben ontwikkeld
en gepromoot. Daarnaast hebben ze verteld welke uitdagingen erbij
kwamen kijken en hoe hun toeristen dat verantwoord beleid waarderen.
Een van de sprekers was vertegenwoordiger van Adventure Travel and
Trade Association, die ons interessante feiten vertelde en ons de wereldwijde
tendensen in verantwoord en duurzaam toerisme presenteerde. We
kregen ook te horen over de vooruitzichten en problemen in Bulgarije.
Na alle presentaties hadden we een lunchpauze waarbij ecologische
producten en lokale gerechten werden gepresenteerd die
gemaakt waren door hosts van verschillende accommodaties.
Deze accomodaties zijn gecertificeerd met het “Green lodge”
keurmerk. Het tweede deel van de dag was gewijd aan het
uitwisselen van ervaringen en het delen van good practices.
Het publiek en de sprekers werden verdeeld in vier groepen per

Final Event
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onderwerp van verantwoord toerisme en duurzame ontwikkeling.
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Evenement georganiseerd door Eurocrea
Het evenement bestond uit twee verschillende delen. Het eerste deel is
ontwikkeld tijdens op 6 oktober 2017 bij Eurocrea Merchant. Het eerste deel
van het evenement was bedoeld om de video van de CORRIE campagne
en de structuur van andere projectresultaten aan drie jonge freelancers te
presenteren om het project te promoten. Daarnaast was het eerste deel van
het evenement bedoeld om feedback van hen te krijgen. Deze feedback
betreft informatie over wat een toekomstige ondernemer nodig heeft om een
meer verantwoord initiatief te creëren, een netwerk te ontwikkelen en zijn/
haar duurzaam imago te bevorderen.
Het tweede deel van het evenement had te maken met het evenement
Morbegno in Cantina. Dit is een bekend evenement in het noorden van
Italië waar lokale toeristische dienstverleners en wijnboeren hun producten en
diensten presenteren aan de gemeenschap. Door bij dit evenement aan te
sluiten hebben we tien belanghebbenden/dienstverleners uit de toeristische
sector betrokken bij het testen van de CORRIE projectresultaten.
De deelnemers waren positief over de gepresenteerde handleidingen en
toonden een oprechte interesse in de inhoudelijke ontwikkeling. Zij denken dat
het hebben van zeer praktische informatie en tips over duurzaam toerisme voor
hen noodzakelijk kan zijn. Ze vonden het zeer interessant omdat ze meestal
weinig tijd hebben en daardoor praktische adviezen nodig hebben om er direct
mee aan de slag te gaan. De deelnemers gaven een aantal aanbevelingen:
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Partnerschap
SPI

Sociedade Portuguesa de Inovação is een
particulier adviesbureau, dat opgericht is in
1997, als een actief centrum van nationale
en internationale netwerken die verbonden
zijn met het MKB en innovatiesectoren. Sinds
de oprichting is SPI uitgegroeid tot een
toonaangevende organisatie die onder
andere bedrijven uit de particuliere sector,
wetenschap en technologie met elkaar
verbindt. SPI heeft vanaf het begin de missie
om projecten te managen die regionale,
nationale en internationale ontwikkeling
bevorderen. Daarnaast omvat SPI’s missie het
stimuleren van ondernemerschap, innovatie
en kennismanagement en het creëren van
strategische partnerschappen en zakelijke
relaties.
www.spieurope.eu
tiagomarques@spi.pt

Canice Consulting
Canice Consulting is een klein, maar erkend
particulier bedrijf in Noord-Ierland dat actief
is op het gebied van lokale en regionale
ontwikkeling, bedrijfseducatie en management
en technische ondersteuning voor EU-netwerken
en -programma’s. Canice Consulting biedt
een breed scala aan moderne diensten met
betrekking tot eduactie, voonamelijk aan de
EU-landen. Deze diensten omvatten Training
Solutions, het creëren van eLearning inhoud,
leertechnologieën. Daarnaast vallen ontwerp

•

Zij geven de voorkeur aan digitaal materiaal in plaats van fysieke
handleidingen;

•

en consulting van leerstrategieën binnen de
werkzaamheden van Canice Consulting.
Leertechnologieën zijn Learning Portals, Learning

Zij verklaarden dat Hoofdstuk 2 uit de handleiding “Hoe promoot ik mijn
duurzaam bedrijfsimago?” voor hen zeer interessant is. Hierop moet de
focus gelegd worden.

Management Systems, Content Development
Systems, Performance Support-tools, Virtual
Classroom-tools en meer.

http://caniceconsulting.com/
canice@caniceconsulting.com
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