
 

 

 

 

 

Europees Forum voor Sociaal Toerisme  

Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa? 

Floreal Blankenberge, 1-3 oktober 2013 

Voorlopig programma 

Dinsdag 1 oktober 

08u30: Opening secretariaat van het Forum 

09u00 – 10u45: OITS Raad van Bestuur 

10u45 – 11u00: Koffie pauze 

11u00 – 12u30: OITS Raad van Bestuur 

12u30 – 14u00: Lunch  

14u00 – 16u00: OITS Algemene Vergadering 

16u00 – 16u30: Onthaal met koffie 

16u30 – 18u00: Officiële openingssessie van het Forum 

 Alain Clauwaert, President van ABVV / FLOREAL 

 Patrick De Clerck, Burgemeester van Blankenberge 

 Geert Bourgeois, Vlaams Minister van Toerisme 

 Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad (videoboodschap) 

 Frédéric Pierret, Uitvoerend Directeur Programma en Coordinatie van UNWTO 

 Jean-Marc Mignon, Voorzitter van OITS 

18u00 – 19u00: Marktje met regionale producten en aperitief degustatie 

19u00: Welkomstreceptie voor alle deelnemers (Floreal) 

 

 



Woensdag 2 oktober 

09u00 – 10u30: Plenaire zitting: Welke toekomst voor vakantie tijdens de crisis periode? 

Twee experts geven ons hun visie op de toekomst van vakantie tijdens de 

economische crisis en vertellen ons hoe deze crisis een bron van kansen en risico’s 

kan zijn voor de toeristische sector in het algemeen en sociaal toerisme in het 

bijzonder.  

10u30 – 11u00: Koffie pauze 

11u00 – 12u30: Plenaire zitting: Innovatie in reizen 

De afgelopen jaren verschenen er nieuwe manieren van reizen en bezoeken. Deze 

innovaties voldoen vaak aan de behoeften van reizigers die op zoek gaan naar 

authenticiteit, toegankelijkheid en contact met de plaatselijke bevolking. 

 Couch Surfing: Over de hele wereld verwelkomen gastheren reizigers voor enkele 

nachten en bieden hen een slaapplaats aan op de zetel of in de logeerkamer. 

Simpelweg voor het plezier van de ontmoeting en de uitwisseling.  

 Greeters: Droom je altijd al van het leven in de stad, samen met de inwoners? Het 

Global Greeter Netwerk brengt toeristen in contact met inwoners, die bezoekers de 

stad laten beleven en ontdekken op een andere manier. 

 Home Sharing: Ruil uw huis om met een ander huis elders in de wereld: een formule 

die het mogelijk maakt om een eigen huis te hebben ver weg van huis, en contact te 

leggen met de gastheren die op hun beurt zelf bezoekers worden. 

12u30 – 13u30: Lunch in Floreal 

De deelnemers wordt een bezoek aangeboden aan enkele historische sites van WOI, in het kader 

van de herdenking van de Grote Oorlog tussen 2014-2018 dat een belangrijk initiatief is en de 

aandacht van de toeristische sector verdient. 

13u45 – 15u00: Vertrek naar Ieper met de bus 

15u00 – 16h00: Bezoek aan het In Flanders Field Museum in Ieper 

16u15 – 18u45: Bezoek aan enkele WOI sites 

18u45 – 19u45: Vrije tijd in Ieper 

20u00: Bijwonen van “The Last Post” ceremonie aan de Menenpoort 

20u30: Walking dinner in het In Flanders Field Museum 

22h00: Terugkeer naar Blankenberge 

 

 



Donderdag 3 oktober 

09u00 – 11u00: Plenaire zitting over het eCALYPSO platform 

 Initiatieven van de Toerisme Unit van de Europese Commissie 

 Actuele situatie en ontwikkelingsperspectieven 

 Perspectieven van de platformgebruikers, zowel vraag- als aanbodzijde 

 Constituerende vergadering voor de nieuwe juridische entiteit die het platform zal 

beheren 

Vergaderingen (B2B) tussen vertegenwoordigers van vraag en aanbod op het platform 

zullen worden georganiseerd na de plenaire zitting. 

11u00 – 11u30: Koffie pauze 

11u30 – 13u00: Gelijktijdige thematische workshops 

 Oorzaken van het niet vertrekken op vakantie door jongeren in Europa 

Tijdens de huidige crisis worden jongeren bijzonder hard getroffen door de 

werkloosheid en onzekere werkgelegenheid, en een aanzienlijk deel kan niet op 

vakantie gaan. Wat zijn de oorzaken hiervan, naast de financiële crisis? Deze 

workshop geeft een overzicht van een aantal Europese landen en probeert enkele 

voorstellen te geven voor het bevorderen van de mobiliteit van jongeren in hun land 

en Europa. 

 Toegankelijk toerisme: bijgedragen toegevoegde waarde aan klanten en de 

toeristische sector 

In de afgelopen jaren zijn in Europa tal van initiatieven ontstaan om het reizen van 

personen met een handicap of beperkte fysieke mobiliteit te vergemakkelijken. Deze 

workshop zal, gebaseerd op praktische ervaring, de uitdagingen identificeren alsook 

een aantal oplossingen die ertoe bijdragen om van Europa een meer toegankelijke 

toeristische bestemming te maken. De toegevoegde waarde van de toegankelijkheid 

zal worden gedemonstreerd als een belangrijke factor in het verbeteren van 

kwaliteit, duurzaamheid en klantenservice in de sociaal toeristische sector. 

De Alliantie voor Vorming en Onderzoek in sociaal en solidair toerisme van OITS en het 

Netwerk van Lokale en Regionale Overheden van OITS zullen parallel met deze werkgroepen 

een vergadering houden. 

13u00 – 14u30: Lunch 

14u30 – 16u00: Gelijktijdige workshops over het Memorandum 

Met het zicht op de Europese verkiezingen in het voorjaar van 2014, bereidt OITS een 

Memorandum voor om de Europese kandidaten en partijen te informeren over 

kwesties en vraagstukken omtrent het sociaal toerisme. Het doel van deze workshop 

is om de deelnemers de kans te geven hun visie bij te dragen aan de draftversie van 



het Memorandum voordat deze op de 50ste verjaardag wordt voorgelegd aan het 

Europees Parlement. 

16u00 – 16u30: Koffiepauze 

16u30 – 18u00: Officiële eindsessie van het Forum 

 Synthese van de workshops en de goedkeuring van het Memorandum 

 Rondetafelgesprek over de toekomst van sociaal toerisme in aanwezigheid van 

vertegenwoordigers van Europese associaties die partner zijn van OITS: 

o Europese Federatie voor de sectoren Voeding, Landbouw en Toerisme 

(EFFAT)  

o Europees Netwerk voor Toegankelijk Toerisme (ENAT)  

o Jeugdherberg Federatie van de Europese Unie (EUFED)  

o Europees Netwerk voor Duurzaam Toerisme (EARTH) 

o Netwerk van Europese regio’s voor een duurzaam en competitief toerisme 

(NECSTouR) 

 Conclusies van het Forum 

 Uitnodiging voor het Congres van 2014 in São Paulo (Brazilië) 

19u30: Gala diner – 50ste verjaardag OITS in Brugge (aangeboden door Toerisme Vlaanderen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

50ste verjaardag van OITS 

Europees Parlement, 4 oktober 2013 

Voorlopig programma 

 

Vrijdag 4 oktober  

09u30 – 11u00: Vervoer naar Brussel (Europees Parlement) met de bus 

11u30 – 13u00: Academische sessie  

 Voorstelling van het Memorandum 

 

 OITS: verleden, heden en toekomst 

o Vertegenwoordigers van OITS 

 

 Uitgenodigde sprekers van België en Europese en Internationale organisaties 

o Belgische autoriteiten 

o De Europese Commissie 

o Wereld Toerisme Organisatie 

o De Internationale Co-operatieve Alliantie 

 

 Video met boodschappen van OITS leden uit verschillende landen 

 

 Presentatie van de publicatie van de Alliantie over sociaal toerisme in de wereld 

 

 Eerbetoon aan de stichter van OITS, Arthur Haulot, ter gelegenheid van zijn 100ste 

verjaardag 

 

 Slottoespraak 

13u30 – 15u00: Cocktail receptie (Europees Parlement) 

15u00: Bezoek aan het bezoekerscentrum van het Europees Parlement (Parlementarium) 

16u30: Vertrek van de deelnemers 


