
 

 

 

 

 

 

Een florerende bestemming 

is een aantrekkelijke, bloeiende plek in evenwicht.

Toerisme draagt er bij aan de levenskwaliteit van de lokale 
gemeenschap: zjin bewoners en zijn ondernemers. 

"Tourism feeds, but does not eat the community!" 

(Geertje Bernaerts)

Een goede plek om te wonen en te werken, een plek die zijn unieke 
karakter laat spreken is ook een aantrekkelijke, veelzijdige plek voor 

reizigers om te beleven en voor interessante ontmoetingen.

Een florerende bestemming creëert waarde en 'wellbeing'* 
voor alle stakeholders.  

Ze is steeds in wording, een levend organisme, dat zich aanpast aan de 
noden van haar stakeholders, die ook onderling verbonden zijn, 

bewust van hun impact op elkaar. Stakeholders voelen zich betrokken, 
werken samen, nemen verantwoordelijkheid op, engageren zich voor 

de gemeenschap.

De gastheer (bewoner)

- Is van nature een ambassadeur van de plek waar hij 
woont

- woont graag op zijn plek, kent zijn plek, voelt er zich 
trots op  en verwelkomt hier graag gasten 

- is in de mogelijkheid betrokken te zijn bij het 
toerismebeleid  van zijn plek en engageert zich

- ondervindt positieve effecten van het toerisme 
(behoud en versterking van voorzieningen, erfgoed, 
cultuur,  inkomsten, jobs, interculturele 
ontmoetingen...) 

- ondervindt hiervan geen (ondraaglijke) overlast van 
toerisme

De gast (toerist) 

- voelt zich welkom

- beleeft het unieke karakter van de plek, het anders zijn ervan 

- ondervindt een positieve impact van zijn verblijf: nieuwe energie en inspiratie, 
persoonlijke groei, verbondenheid met medereizigers en de mensen die hij 
ontmoet

- heeft respect voor natuur en cultuur van de plek 

- draagt de plek en de mensen in zijn hart, voelt zich betrokken, en 

zal graag terugkeren of ze aanbevelen aan anderen

De plek (in de wereld)

- is een aantrekkelijke en veilige plek om te wonen, werken en recreëren (live, work, play)

- heeft een eigen identiteit en bewaart zijn natuurlijk en cultureel erfgoed, onderscheidt 
zich (de plek verbaast, verrast, blijft plakken)

- het anders zijn van de plek kan de gast inspireren, uitdagen, uit zijn comfortzone halen

- biedt ruimte voor vertraging en reflectie, en nodigt uit tot ontmoeting

- omarmt iedereen, sluit niemand uit

- geeft ruimte aan experiment en creativiteit van velen

- maakt deel uit van de wereld rondom en connecteert zich

- draagt positief bij aan een florerende planeet

De gastheer (ondernemer/dienstverlener)

- is 'gezond': rendabel en veerkrachtig (seizonaliteit, 
terreur, natuurrampen...) 

- geeft/geniet van goede arbeidsvoorwaarden en 
waardering

- streeft naar tevreden klanten door zijn oprechte 
gastvrijheid en professionaliteit 

- is gepassioneerd en innovatief/creatief bezig met zijn 
dienst of product

- waakt over zijn eigenheid,

- zorgt voor een goede samenwerking met alle 
stakeholders én de plek, houdt rekening met de impact 
van zijn activiteiten op hen

- wil positief bijdragen aan de samenleving 

- is van nature uit ambassadeur van de plek waar hij 
opereert

* waarde = nettowaarde, neemt alle baten en kosten in 

rekening: sociaal, cultureel, financieel, ecologisch 

* wellbeing = welvaart + welzijn voor een gemeenschap van 

stakeholders (mensen, maar ook fysieke hardware: de 

infrastructuur, de kenmerken van de fysieke plek). 

‘What is good for 

residents will be good 

for tourists.’ 

NECStouR, 2018 

‘Create a sense of 

place and pride’ 

NECStourR, 2018 

‘Look at what makes 

people come alive, what 

they care about’ 

Anna Pollock 

 


