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Open Oproep: 

ENAT International Tourism for All Congress 

Georganiseerd door Fúndación ONCE. 

Ondersteund door de Europese Commissie. 

21 – 23 november 2007 

MARINA D’OR 

Regio Valencia 

Spanje 

 

Het European Network for Accessible Tourism (ENAT) en de Fundación ONCE 

nodigen u uit om deel te nemen aan het ENAT International Tourism for All 
Congress, dat zal plaatsvinden in MARINA D’OR, Region Valencia, Spanje, in november 

2007. 

 

Dit congres wordt ondersteund door de Europese Commissie, Directoraat-generaal 

Werkgelegenheid,  Sociale Zaken en  Gelijke Kansen, als onderdeel van het ENAT Werk 

Programma 2007. Dit evenement is ook één van de initiatieven die het ‘Europese Jaar 

voor Gelijke Kansen voor Iedereen, 2007’ ondersteunt. 

 

De congres is bedoeld voor leveranciers, bedrijven, organisaties en individuele 

gebruikers van producten en diensten gerelateerd aan toerisme, en iedereen die 

geïnteresseerd is in de laatste nieuwigheden betreffende Tourism for All. Het 

evenement zal dieper ingaan op actuele uitdagingen en antwoorden m.b.t. Tourism for 

All, alsook op de mogelijkheden voor verbeteringen op langere termijn. 

 

Doelstellingen van het congres: 

 

• Analyse van de toekomst van kwaliteitstoerisme (gebruikmakend van het Design 

for All-model), door aan te tonen hoe dit ten goede kan komen van klanten, van 

aanbieders en van de maatschappij in het algemeen. 

• Voorstellen van de evolutie van Tourism for All met als doel te komen tot een 

globaal beeld van de sociale en economische impact. 
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• Een uitwisselingsforum bieden waar alle deelnemers kunnen debatteren en 

discussiëren over nieuwe tendensen en de toekomst van toerisme. 

• Voorstellen van het werk en de ervaringen van ENAT-leden, door het tonen van 

goede voorbeelden en innovaties inzake toegankelijk reizen, toegankelijke 

infrastructuur, toegankelijke toeristische informatie en vorming. 

• Aantonen dat het ‘Design for All-model’ positieve consequenties heeft voor 

iedereen, en dat toegankelijkheid bijgevolg een belangrijk aandachtspunt is  

 

Achtergrond: 

 

Volgens de European Travel  Commission1 werden er in 2005 444 miljoen internationale 

toeristen geregistreerd in de verschillende Europese landen, wat goed is voor 55% van 

de wereldwijde reismarkt. Zakenreizen namen in 2004 met 9% toe, 

ontspanningstoerisme met 4% en reizen om familie en vrienden te bezoeken met 2%. 

Dit maakt van toerisme één van de belangrijkste drijvende krachten van de economie in 

divers Europese landen. De potentiële groei en de economische impact kan volgens de 

United Nations World Tourism Organisation vergeleken worden met deze van de 

petroleumindustrie. 

 

De laatste jaren zijn er veel nieuwe trends onderzocht en geïntroduceerd in de 

toeristische sector. Er is nood om verschillende en evoluerende mogelijkheden van de 

markt aan te spreken. Demografische trends in westerse economieën geven ons een 

zicht op het snel toenemende aandeel van 60-plussers in de komende 25 jaar.  

 

Volgens de UNWTO zal in het jaar 2050 21% van de wereldpopulatie ouder dan 60 jaar 

zijn. Deze mensen willen reizen. Dit heeft gezorgd voor nieuwe focus op de 

verscheidenheid van het cliënteel en de noodzaak voor bestemmingen om in te spelen 

op de grotere vraag voor toegankelijkheid en specifieke diensten op maat. De noden en 

behoeften van personen met een handicap en personen met specifieke behoeften (zoals 

zwangere vrouwen, ouderen,…) zijn een belangrijke overweging die een directe invloed 

kunnen hebben op de competitiviteit van de toeristische industrie. 

                                                 
1  Bron:  European Travel Commission (2006):  European Tourism Insights 2005 
at: http://.etc-corporate.org/esources/uploads/ETC_EuropeanTourismInsights_2005_final 
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Het recht van personen met een handicap om te genieten van toegankelijke theaters, 

musea, bioscopen, bibliotheken en toeristische diensten en, indien mogelijk, van de 

toegankelijkheid van belangrijke historische monumenten en sites is één van de punten 

in de Draft Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Artikel 30 – Deelname 

aan het culturele leven, recreatie, ontspanning en sport).  

 

Vijf jaar intensieve onderhandelingen op niveau van de UN bleken nodig voor het 

aannemen van de internationale tekst. De eerste tekst over mensenrechten die in de 

laatste 16 jaar aangenomen werd, zal de discriminatie verbieden van 650 miljoen 

mensen met een handicap in de hele wereld. 

 

Volgens het UNWTO vertegenwoordigen personen met een handicap een grote 

gemeenschap (50 miljoen personen in Europa en 3,5 miljoen in Spanje, of 10% van de 

bevolking). Dit cijfer is over het algemeen niet gekend. Het is belangrijk om te 

overwegen dat er in één op vier gezinnen een persoon met een handicap is.  

 

Als bijvoorbeeld zaken- en conferentietoerisme niet toegankelijk zijn voor iedereen, 

beperkt dit de rechten van personen met een handicap om te werken. Personen met 

een handicap zijn burgers met dezelfde rechten als iedereen. Ze hebben dezelfde 

verwachtingen als iedereen. Dit geldt dus ook voor een sociale activiteit zoals toerisme. 

 

Personen met een handicap zijn klanten die willen gebruik maken van het normale 

toeristische aanbod, zonder een meerkost te moeten betalen omwille van 

infrastructurele beperkingen. Dit duidt op de nood aan een benadering die 

toegankelijkheid niet als een luxe aanziet, maar als een economische en sociale 

verantwoordelijkheid. 

 

De toepassing van het ‘Design for All’-model en de doelstellingen van de Universele 

Toegankelijkheid in het concept van toeristische producten en diensten zal 

competitieve voordelen met zich meebrengen voor alle reisorganisatoren en aanbieders 

die deze strategie toepassen. Het is belangrijk om te weten dat het toegankelijk maken 

van nieuwe gebouwen geen meerkost met zich meebrengt, en dat, wanneer 

toegankelijkheidsmaatregelen overwogen worden als onderdeel van renovatie of 
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onderhoud van een gebouw, er weinig of geen ‘extra’ kost bij komt kijken om de 

accommodatie toegankelijk te maken. 

 

Bijgevolg zouden publieke administratieve diensten, bedrijven en gebruikers van 

producten en diensten die gelinkt zijn aan Tourism for All dan ook hun krachten en 

middelen moeten bundelen om bovenstaande doelstellingen te bereiken. 

 

Het congres is specifiek bedoeld voor: 

 

• Vertegenwoordigers van overheden;  

• Bedrijven die gespecialiseerd zijn in toerisme; 

• Bedrijven die diensten aanbieden voor personen met een handicap,ouderen en 

personen met specifieke noden; 

• Universiteiten en studie- en onderzoekscentra; 

• Professionelen zoals architecten, ontwerpers en specialisten op het vlak van 

toerisme en/of toegankelijkheid; 

• Vertegenwoordigers van gebruikersorganisaties; 

• Organisaties van personen met een handicap, ouderen en anderen; 

• Individuen die geïnteresseerd zijn in toegankelijk toerisme (Tourism for All); 

• Sponsors; 

• Aanbieders van producten en diensten gerelateerd aan toegankelijk toerisme en 

reizen. 

 

Deelname is mogelijk voor iedereen als: 

 

• Deelnemer 

• Spreker 

• Exposant van goederen of diensten gerelateerd aan toerisme (bijvoorbeeld 

vrijetijds - en culturele activiteiten, enz.) 

 

Het is ook mogelijk om: 

 

• Workshops te leiden 

• Goede praktijkvoorbeelden voor te stellen 
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• Nieuwe projecten voor te stellen om hierover ervaringen te delen 

 

Congresthema’s: 

Het congresprogramma staat open voor alle voorstellen die interessant kunnen zijn voor 

de toeristische sector en voor toerisme in het algemeen. Dit kan gaan van de huidige 

situatie van de toeristische markt en de verschillende modellen met betrekking tot 

toerisme (ontspannende vakanties, zakenreizen, avontuurlijke reizen, enzovoort), tot de 

nieuwe ontwikkelingen en marktmogelijkheden, producten en diensten, innovaties, 

nieuwe technologieën, vorming, milieu en infrastructuur, handel in catering, vervoer, 

enz. 

 

Het programma voor dit evenement zal binnenkort beschikbaar zijn. 

 

Besluiten van het congres en eindrapport: 

 

De besluiten van het ENAT Tourism for All Congress zullen gepubliceerd worden in 

boekvorm en op de website van Fundación ONCE en ENAT. 

 

De presentaties van de auteurs zullen eveneens online gepubliceerd worden. 

 

Call for papers: 

 

Alle personen en organisaties die als spreker, leider van een workshop, presentator van 

goede praktijkvoorbeelden of als exposant wensen deel te nemen aan het congres, 

dienen een abstract of volledig uitgeschreven paper in te dienen vóór 31 mei 2007. 

 

Voorstellen of papers mogen niet meer dan 1000 woorden bevatten en moeten in een 

toegankelijke format aangeleverd worden (bij voorkeur in RTF of PDF). Auteurs worden 

sterk aangeraden om hun bijdragen in het Spaans of het Engels op te stellen. 

 

Papers moeten gestuurd worden naar het onderstaande e-mailadres: 

turismo@fundaciononce.es. 
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Het Organiserend Comité zal de inzendingen evalueren en het programma samenstellen 

dat het best aansluit bij de doelstellingen van het congres. 

 

Relevante deadlines: 

• Indiening van de papers: 31 mei 2007 

• In kennisstelling van de auteurs: 16 juli 2007 

 

Officiële talen op het congres: 

• Spaans 

• Engels 

 

Op het congres zullen ook tolken aanwezig zijn voor: 

 

• Spaanse gebarentaal 

• Internationale gebarentaal 

 

Over ENAT 

De belangrijkste doelstelling van het Europese Netwerk voor Toegankelijk Toerisme is 

om bruggen te bouwen tussen de aanbieders uit de toeristische sector in Europa 

enerzijds en anderzijds degenen die het gemeenschappelijke doel nastreven om meer 

toegankelijke bestemmingen en een groter toegankelijk toeristisch aanbod te creëren. 

De ENAT-sponsors zijn negen organisaties uit Griekenland, Spanje, België, het Verenigd 

Koninkrijk, Zweden en Ierland. De basisfinanciering van ENAT is gegarandeerd door de 

Europese Commissie. 

 

ENAT telt meer dan 200 leden uit het werkveld van toerisme en toegankelijkheid: 

eigenaars en verantwoordelijken van toeristische voorzieningen, promotoren, 

opleidingsverantwoordelijken, onderzoekers, toeristische diensten, 

gebruikersorganisaties en NGO’s. 

ENAT wordt gecoördineerd door EWORX S.A., een ICT bedrijf uit Athene. De co-

financiers van ENAT zijn drie van de belangrijkste Europese toeristische organisaties: het 

Grieks Ministerie van Toerisme, VisitBritain (de Britse autoriteit op het vlak van toerisme) 

en Tourism for All (Zweden).  
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De gebruikers en de NGO zijn vertegenwoordigd door Fundación ONCE (Spanje), 

Disability Now (Griekenland) en twee Belgische organisaties die gespecialiseerd zijn op 

het vlak van toegankelijkheid: het Toegankelijkheidsbureau vzw (TGB) en de Association 

Nationale pour le Logement des Personnes Handicapées (ANLH). 

 

Over de Fundación ONCE 

Fundación ONCE werd opgericht in 1988, als een onderdeel van ONCE (Spaanse 

Nationale Organisatie voor Blinden). Het werd publiekelijk voorgesteld in september van 

datzelfde jaar, als een instrument van samenwerking en solidariteit van de Spaanse 

blindengemeenschap met personen met andere handicaps, teneinde de 

levensomstandigheden van deze personen te verbeteren. De missiebepaling van 

Fundación ONCE is het opzetten van programma’s voor de integratie van personen met 

een handicap op de arbeidsmarkt (opleiding en tewerkstelling voor personen met een 

handicap) en het bevorderen van integrale toegankelijkheid. 

 

Sinds haar oprichting in 1988 heeft Fundación ONCE ongeveer 20.000 projecten 

gesteund (ingediend door individuen en organisaties) met een totaal budget van meer 

dan 1,1 biljoen euro. 

 

Contactgegevens voor het indienen van papers en voor informatie: 

 

Indien u vragen heeft, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen: 

 

E-mail: turismo@fundaciononce.es 

Tel: (+34) 91 468 85 20 

Website van Fundación ONCE: www.fundaciononce.es 

Website van ENAT: www.accessibletourism.org 

 

 

Contactgegevens voor inschrijving voor de conferentie: 

 

De kosten voor deelname aan de conferentie, het conferentiemateriaal en het vervoer 

van Valencia naar Marina d’Or worden gedekt door de organisatie. Deelnemers moeten 

evenwel zelf voorzien in de kosten verbonden aan hun verblijf. Marina d’Or biedt via 
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Viajes 2000 speciale tarieven aan voor personen die het ENAT International Tourism for 
All-congres bijwonen. 

 

Inschrijvingen zullen geregeld worden door Viajes 2000, tegelijkertijd met de 

overeenkomstige reservatie voor het verblijf. 

 

Meer informatie over het hotel, het transport en de kostprijs worden verstrekt door het 

reisbureau.  

 

Contactgegevens Viaje 2000: 

Contactpersoon: Rocio Galiano 

Tel: (+34) 91 323 78 14 // 91 323 25 23 

E-mail: rgaliano.viajes@once.es 

 

 
 


