
‘Vind jij als toeristische ondernemer ook dat iedereen 
vakantie verdient? Stap dan mee in ons verhaal!’

Toerisme Vlaanderen gelooft in de positieve 
effecten van vakantie en creëerde daarom een 
platform waar verschillende sectoren kunnen 
samenwerken om het recht op vakantie waar te 
maken: Steunpunt vakantieparticipatie.

Ied
ereen verd

ient
vakantie

Kan jij je vinden in onze visie, stap dan mee in ons verhaal!
We lichten je graag onze werking toe en bekijken samen de 
mogelijkheden. 

Info en contact
Toerisme Vlaanderen - Steunpunt Vakantieparticipatie
Grasmarkt 61 - 1000 Brussel
Tel. 02 504 03 91
vakantieparticipatie@toerismevlaanderen.be
www.vakantieparticipatie.be
www.facebook.com/vakantieparticipatie
www.twitter.com/vakpart

We zagen de toeristische sector in deze richting 
evolueren. We wilden niet achterblijven.

(Toeristische partner)
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Visie 

Steunpunt Vakantieparticipatie gelooft in de positieve ef-
fecten van vakantie. Vakantie geeft mensen een psycholo-
gisch duwtje in de rug zodat ze er weer tegenaan kunnen. 

Uit onderzoek blijkt dat vakantie de (mentale) gezondheid 
bevordert, de familiebanden versterkt en sociale netwerken 
vergroot. Na een vakantie staan mensen positiever in het le-
ven en hebben ze meer zelfvertrouwen.

Hoe werkt vakantieparticipatie?

In ons uniek project geven toeristische partners, op vrijwil-
lige basis, kortingen aan mensen met een laag inkomen. 
Steunpunt Vakantieparticipatie zorgt ervoor dat de vakantie-
ganger van het aanbod kan genieten.

Aanbod door 
toeristische partners

Vraag vakantiegangers 
via sociale organisaties

Steunpunt Vakantieparticipatie 
(brugfunctie)

We trekken een compleet nieuw publiek aan dat 
anders niet zou kunnen komen.

(Toeristische partner)

Wat is het aanbod van 
vakantieparticipatie? 

Vakantieparticipatie biedt vakanties aan een sociaal tarief aan 
onder de vorm van:
•	Daguitstappen
•	Vakantieverblijven
•	Groepsvakanties
•	Georganiseerde vakanties (of kampen)

De sociale tarieven die toeristische partners aanbieden, zijn 
voor mensen met een laag inkomen. De doelgroep wordt 
steeds diverser: éénoudergezinnen, mensen met een beper-
king, senioren,… De lidorganisaties van het steunpunt garan-
deren dat de tarieven gebruikt worden door de mensen voor 
wie ze bedoeld zijn.

Hoe werkt vakantieparticipatie?

De aanbieder sluit een onlinecontract af met Steunpunt Vakan-
tieparticipatie, Toerisme Vlaanderen. In deze overeenkomst 
worden kortingstarieven, periodes en praktische afspraken 
vastgelegd. Het steunpunt zorgt voor promotie, coördinatie 
en bekendmaking van het aanbod. Sociale lidorganisaties 
(OCMW’s, CAW’s,…) voeren de vakantieaanvragen van hun 
cliënten online in en garanderen ons dat de sociale tarieven 
alleen gehanteerd worden voor de beoogde doelgroepen. 
Steunpunt Vakantieparticipatie neemt contact op met de va-
kantieganger en bevestigt de boeking. De vakantieganger be-
taalt volgens de afspraken die bij de boeking gemaakt werden. 

In partnerschap met 
de toeristische sector

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: 
Het is een manier om als bedrijf je hart te laten zien, 
meer consumenten te bereiken, nieuwe 
opportuniteiten te ontdekken, innovaties te lanceren 
en aan een positief imago te werken.’

Prof. Louche, Vlerick Leuven Gent Management School

Steunpunt Vakantieparticipatie is een groot netwerk van 
mensen die houden van vakantie. Het bruist van mooie, in-
spirerende en vaak ontroerende verhalen. Die brengen we 
hier bijeen. Zodat al dat moois ook jou kan inspireren. 

Vakantieparticipatie.be: Lees hier het verhaal van toeristi-
sche partners, sociale organisaties en vakantiegangers.

We doen het voor de kinderen. Ik vind dat ze 
allemaal een zorgeloze jeugd verdienen.

(Toeristische partner)
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