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VOORWOORD 
ViaVia Tourism Academy Adherenten,  

  

Met trots en fierheid heb ik het genoegen dit eenentwintigste jaarverslag van VVTA voor te leggen. 
2021 is eens te meer een intens jaar geweest. Mooi werk is geleverd door het VTTA team. Ik zou me  
bij dit verslag kunnen beperken tot een verwijzing naar de vernieuwde, ondertussen door jullie 
gekende website www.viaviatourismacademy.com. Op zichzelf al een stevige prestatie waar we 
absoluut blij om zijn maar er is uiteraard meer. Ik verwijs hierbij naar het verdere verslag dat het team 
niet enkel heeft samengesteld, maar ook heeft gerealiseerd.   
Zoals op de website benadrukt wordt is ViaVia Tourism Academy met jarenlange ervaring in een 
wereldwijd netwerk een toonaangevende gids op vlak van duurzaam toerisme en intercultureel 
ondernemen. Dit gebaseerd op volgende uitgangspunten: 

• Toerisme is een motor voor het vergroten van welvaart voor lokale gemeenschappen, zowel 
op microniveau voor de betrokken personen en hun families, als op het niveau van de regio 
waar ze wonen en werken. 

• Dat veronderstelt projecten rond capaciteitsopbouw voor ondernemers, non-formeel 
toerismeonderwijs, interculturele competentieverhoging, samenwerkingen … 

• Vanuit een holistisch perspectief waar People, Planet, Prosperity én Pleasure in evenwicht 
zijn. 

• Daarbij willen we dat ‘duurzaam’ evolueert naar ‘regeneratief’. Waar duurzaam vooral wil ‘in 
stand houden’, wil regeneratief ‘herstellen, vernieuwen en koesteren’. 
 

Maar tot spijt van wie het terecht benijdt leven we (en hebben we steeds geleefd) in een 
versnipperde, onsamenhangende, onvoorspelbare en chaotische wereld. In Europa wordt de mens 
voorgesteld als een rationeel handelend wezen dat op universele wetten gebaseerde juridische 
systemen hanteert. Legalisme speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van wat voor ons een moderne 
staat is. Maar intussen laten we de ideeën die betrekking hebben op medemenselijkheid, integriteit 
en zelfontplooiing links liggen. 
De niet begrijpbare gebeurtenissen in Oekraïne bevestigen dit eens te meer. Waarbij we niet mogen 
vergeten dat dit recent ook zo was / is in Afghanistan, Syrië,  Palestina, Ethiopië  …. Nog niet lang 
geleden gegeerde reisbestemmingen. Daarnaast geeft de vaststelling dat een onevenredig deel van 
de armen in de wereld vrouw is aan dat het gelijkheidstreven een essentiële bekommernis moet zijn. 
Een versterking van de rol van de vrouw door onderwijs én door haar volwaardige deelname aan het 
economische en maatschappelijk proces, is fundamenteel inzake armoedebestrijding en 
ontwikkeling. 
Ik blijf overtuigd dat er pas vrede in de wereld zal zijn als iedereen een waardig leven kan leiden. De 
realisatie van de SDG’s zal helpen. Waarbij ik eens te meer Amartya Sen, Indiër en Nobelprijswinnaar 
Economie in 1998 wil citeren die claimde dat "economische ontwikkeling zich vooral moet richten op 
de verhoging van de rijkdom van het menselijk leven in plaats van op de rijkdom van de economie 
waarin mensen leven". 
Aan dit alles wil VVTA blijven bijdragen, bewust van zijn beperkt aandeel maar ook van het feit dat 
elke druppel telt. Met dank aan iedereen die VVTA mee opbouwt. 
 

Bob Elsen    
Voorzitter 
 
 

  

http://www.viaviatourismacademy.com/
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ViaVia Tourism Academy  v.z.w.  
 
OVER VVTA 
ViaVia Tourism Academy (VVTA) is een autonome social-profit vereniging, actief op de vier 
continenten, met als doel de inzet van duurzaam toerisme en intercultureel ondernemen als 
instrument voor economische, sociale en culturele ontwikkeling, en als bron voor een beter begrip 
en inclusieve samenlevingen.  
Met VVTA wordt een wisselwerking gecreëerd tussen de jarenlange praktische ervaring vanuit het 
professionele veld enerzijds en de samenwerking met educatieve instellingen anderzijds. Hierdoor 
bevindt VVTA zich op de unieke snijlijn tussen toerisme educatie en de brede toeristische sector. 
VVTA brengt de innovatieve praktijk naar de schoolbanken en inspirerende kennis naar het 
ondernemersveld. 

 

Ontstaan 
De Academy is ontstaan uit de expertise en het maatschappelijk engagement van medewerkers en 
reisbegeleiders van de Belgische Tour Operator Joker (1981) en het verbonden wereldwijde netwerk 
van ViaVia Traveller Cafés (1995). Door zijn sterke aanwezigheid op vier continenten krijgt het 
Joker/ViaVia netwerk regelmatig vragen van lokale mensen voor ondersteuning.  
Voor de samenwerking met toerismescholen in Arusha Tanzania ontving Joker in 2000 de 
tweejaarlijkse VBO-VEV prijs ‘Internationaal Partnerschap voor Duurzame Ontwikkeling’. 
Voorwaarden voor deze erkenning was een partnerschap gebaseerd op gelijkwaardigheid, 
transparantie en wederzijdse samenwerking. Deze erkenning was de stimulans voor de oprichting van 
VVTA. 
 
Intussen beseft quasi iedereen het belang van de toeristische industrie als motor voor het vergroten 
van de welvaart voor lokale gemeenschappen, zowel op microniveau voor de betrokken personen en 
hun families, als op het niveau van de gemeenschappen in de regio waar ze wonen en werken. Rond 
2000 was dit besef niet bij iedereen het geval.  
Maar om die welvaart te verzekeren is overal de versterking nodig van menselijke competenties en 
capaciteiten en dit van zowel individuele als publieke belanghebbenden. Dit veronderstelt het 
opzetten van projecten rond non-formeel toerismeonderwijs, capaciteitsopbouw van ondernemers, 
interculturele competentieverbetering, samenwerkingen. 
Joker medewerkers en reisbegeleiders zijn zich hier vanuit hun praktijk terdege van bewust. Ze 
besluiten dan ook in 2001 een adequaat antwoord te geven. Zevenentwintig van hen brengen elk 625 
euro in, Joker en de ViaVia’s verdubbelen het totale bedrag en zo wordt ‘Living Stone Dialoog vzw 
opgestart. Daarna, als antwoord op de groeiende globalisering, richt Joker in 2005  ‘Living Stone 
Centrum voor Intercultureel Ondernemen’ op als spin-off van Leuven Research & Development (KU 
Leuven) en Cera. In 2012 verenigen beide organisaties hun krachten in ViaVia Tourism Academy vzw, 
een innovatief expertise- en leercentrum voor duurzaam toerisme  en intercultureel ondernemen. 
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VISIE EN MISSIE 
 
Visie 
 
Human Development gaat over het creëren van een omgeving waarin mensen hun volledige 
potentieel kunnen ontwikkelen en een productief, creatief leven kunnen leiden in overeenstemming 
met hun behoeften en interesses. (UNDP)  
De bloeiende toeristische sector is zo'n mogelijke omgeving. Het is een motor voor het vergroten van 
de welvaart voor lokale gemeenschappen, zowel op microniveau van individuele inwoners en hun 
families, als op het niveau van de gemeenschappen in de regio waar ze wonen en werken.  
 
Maar het is ook een kans om bij te dragen aan een tolerantere en inclusievere wereld. In 81 is Joker 
opgericht met als doel deze dimensie aan het toerisme toe te voegen. Uitgangspunt hierbij was en is 
nog steeds dat, als mensen meer kennis en contact met anderen hebben, begrip en waardering mee 
(kunnen) groeien. Toerisme als een confrontatie met de andere en hierdoor ook met zichzelf, zonder 
dat dit zijn speelse vakantiefactor verliest. Om zo onze sleutelbegrippen van ontmoeting, openheid, 
gelijkwaardigheid en verwondering via onze reizen de wereld in sturen. Zonder oordeel of 
vooroordeel maar vanuit het idee: er is niet één waarheid, maar er is de jouwe, de mijne en die van 
de anderen. Joker ziet de 'interculturele, open ontmoeting' als de essentie  van het reizen. 
Aandacht voor mens en zijn omgeving zijn hierbij evidenties, maar ook directe steun aan de lokale 
economie. Dit doordat deelnemers een deel van hun geld rechtstreeks aan lokale hoteliers, 
transporteurs, gidsen, … betalen zonder tussenpersonen. In 2019 (pre-corona) een 3.600.000€.  
 
In september 2015 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen of  Sustainable Development Goals - afgekort SDGs - goed, waarin de universele 
doelstellingen voor zowel armoedebestrijding als duurzame ontwikkeling gekoppeld werden in één 
gezamenlijk kader voor de periode 2016- 2030. De SDGs zijn universeel en gelden voor alle landen in 
de wereld, Noord en Zuid, Oost en West. Het ‘Zuiden‘ is trouwens reeds lang in het ‘Noorden’ 
aanwezig en omgekeerd.  
Joker is in 2016 de eerste Belgische touroperator die het SDG-charter mee ondertekent. Hiermee sluit 
het Joker/ViaVia netwerk, inclusief VVTA zich aan om de SDG doestellingen mee te helpen bereiken. 
Dit alles wordt beschreven in een stevig document getiteld 'Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development'. 'Agenda 2030' is gebaseerd op de 5 P-pijlers: People, Planet, 
Prosperity (zowel economische als sociale welvaart), Peace (vrij van angst en geweld) en 
Partnerschip (een hernieuwde wereldwijde solidariteit waardoor niemand achterblijft). Joker heeft 
er steeds een P aan toegevoegd, die van Pleasure want niets blijft bestaan als er geen passie, geen 
plezier mee gemoeid is. 
In 2018 werd Joker door het Belgisch federaal instituut voor Duurzame Ontwikkeling 
geselecteerd als SDG Voice, dit mede door de inspanningen van ViaVia Tourism Academy vzw. 
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Missie 
 

(Statuten VVTA eerste deel art 4 doel.  AV 12/05/2010)  
De vereniging heeft als doel het inzetten van toerisme als hefboom voor duurzame ontwikkeling in 

de strijd tegen armoede én als hefboom voor een meer solidaire en tolerante wereld. Dit in een geest 

van openheid, gelijkwaardigheid en verwondering.  

Tot de activiteiten waarmee de doelstellingen van de vzw worden verwezenlijkt behoren onder meer 

het uitwerken en implementeren van projecten die de lokale bevolkingen moeten toelaten op termijn 

meer greep te krijgen op de duurzaamheid van de eigen levensomstandigheden zowel cultureel, 

ecologisch, als economisch; het opstellen en concretiseren van vorming en samenwerking 

programma's inzake het brede domein van het duurzaam toerisme; het delen van kennis en ervaring; 

het organiseren van activiteiten waardoor contacten en initiatieven met de multiculturele wereld 

toenemen; het aanzetten tot interculturele dialoog; het verstrekken van informatie; het organiseren 

en/of begeleiden van reizen en interculturele uitwisselingen; sensibilisatie, onderzoek en educatie 

rond het gedachtegoed van duurzaam  toerisme. Deze activiteiten richten zich In de eerste plaats naar 

derde en vierde wereldlanden zonder dat dit enige beperking inhoudt. 

 

Om dit te realiseren heeft ViaVia Tourism Academy als missie het ontwikkelen, toepassen en delen 
van kennis en ervaring in duurzame toerisme en intercultureel ondernemen met huidige en 
toekomstige ondernemers in toerisme, met educatieve instellingen, met overheden.  
Dit in Zuid en Noord regio’s door   

• onze kennis en veldervaring om te zetten naar hands-on concepten voor duurzame 
economische, sociale en culturele ontwikkeling. 

• opleiding & training voor het versterken van competenties om professioneel meer grip te 
krijgen op het toerisme als groeiende economische sector. 

• het stimuleren van lerende én grensverleggende netwerking vanuit de wereldwijde 
aanwezigheid van het Joker/ViaVia netwerk. 

 

Hiervoor bouwt ViaVia Tourism Academy op een dynamische 'Kennis – Ervaring – Delen' driehoek.  

 

 
1. Het vertalen van ‘state-of-the art’ kennis en terreinexpertise in praktische rechttoe-rechtaan 

instrumenten  voor een duurzame toerisme ontwikkeling en onderwijs (KNOWLEDGE) 
2. Het toepassen en bijsturen van het geleerde binnen de context van de ViaVia Reiscafés en 

projecten rond duurzame toerisme ontwikkeling (EXPERIENCE) 
3. Het delen van onze toegepaste kennis en expertise met allerhande spelers in bestemmingen 

waar het toerisme een belangrijke sector voor ontwikkeling is (SHARING)  
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Contactgegevens 

Naam ViaVia Tourism Academy / Living Stone Dialoog  vzw  

Publicatie BS :  2001-04-19 N. 006870 
Nummer vereniging 68702001 
Ondernemingsnummer 0474.620.604 
Maatschappelijke zetel Geerdegemvaart  98, 2800 MECHELEN 
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tel.: +32 15 407562 
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http://www.viaviatourismacademy.com/
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ACTIVITEITENVERSLAG 
 
De nieuwe SDGs ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties gaat voortaan niet alleen om hulp van 
rijke landen aan derde of vierde wereldlanden. De SDGs zijn universeel en gelden voor alle landen in 
de wereld, Noord en Zuid, Oost en West. Het ‘Zuiden‘ is trouwens al lang in het ‘Noorden’ aanwezig 
en omgekeerd.  

De activiteiten van VVTA  dragen bij tot een verbetering van de levensomstandigheden van de 
bevolking in de ontwikkelingslanden en tot hun sociaaleconomische en sociaal-culturele ontwikkeling. 
Dit gaat gepaard met een versterking van de capaciteiten van lokale partners op verschillende niveaus. 
Evident en positief is uiteraard dat inspanningen inzake conceptontwikkeling, opleiding, training, en 
samenwerking ook elders ten goede komen. De activiteitenindeling is daaraan gelinkt. 

1. Zuidwerking 
 

1.1  Samenwerking met ViaVia Travellers Cafés  
 

1. Overkoepelende Coördinatie 
De sociaaleconomische dimensie van het Joker/ViaVia verhaal is niet onopgemerkt gebleven. In een 
internationale publicatie in 2018 van de Faculteiten Economie en Bedrijfswetenschappen van KU Leuven 
én UGent, en de  Olayan School of Business in Beiroet worden de ViaVia Travellers Cafés omschreven 
als een uniek groeimodel van sociaal ondernemerschap in de wereld.  Ze vinden dat de 
schaalontwikkeling van de ViaVia indruist tegen de traditionele overtuiging dat de sociale onderneming 
een bewezen bedrijfsmodel moet hebben voordat ze opschalen. In plaats daarvan blijkt dat elke nieuwe 
ViaVia-uitbreiding functioneert als een experiment, waarbij het kernbedrijfsmodel wordt aangepast aan 
de specifieke context en situatie. De ViaVia-strategie en organisatie om de prestaties te verbeteren en 
financiële duurzaamheid te waarborgen, houden volgende aspecten in (1) een cultuur die leren 
stimuleert, (2) een flexibele strategie, (3) een innovatieve organisatiestructuur die nieuwe inzichten 
ondersteunt en (4) de aandacht voor de lokale omgeving. Op basis van de diepgaande studie 
beschouwen ze ViaVia als een van de weinige sociale ondernemingen die met succes is 
geïnternationaliseerd.  
(Successfully creating and scaling a sustainable social enterprise model under uncertainty : the case of 
ViaVia Travellers Cafés . Auteurs: Petra Andries, Sarah Boone, Kieran Dobson and Alain Daou.  
https://biblio.ugent.be/publication/8536088) 
 
Evident dat VVTA hier haar schouders onderzet. VVTA is dan ook volop betrokken bij de overkoepelende 
coördinatie van het ViaVia netwerk. Doel is klare en effectieve meerwaarde samen met individuele 
ViaVia’s te creëren, en tegelijkertijd het netwerk met meer uitstraling en sterkte op de nationale en 
internationale kaart te zetten. Dit niet vanuit één stem maar vanuit een polyfonische meerstemmigheid 
waar ook het dissonante zijn plaats krijgt. Hierbij manifest ruimte latend voor individuele ViaVia 
managers. En zo, vorm geven aan een uniek groeimodel van Sociaal Ondernemerschap in de wereld. 

Het hoeft geen uitleg dat ook in 2021 de coronacrisis het ViaVia verhaal heeft getemperd. Maar het 
vuur is blijven branden. Er was en is de positieve vibe in de bestaande ViaVia's, en de aanzet voor een 
nieuwe ViaVia in Marrakech. ViaVia Kathmandu, ViaVia Kigali, zijn omwille van Corona momenteel 
gesloten. Bij de ViaVia Valparaiso in Chili kwam daar de sociaalpolitieke situatie én de ermee gepaard 
gaande onlusten bovenop. 

 

 

https://biblio.ugent.be/person/BFD84CA2-8B94-11E3-91E9-018A10BDE39D
https://biblio.ugent.be/person/2203A856-F0EE-11E1-A9DE-61C894A0A6B4
https://biblio.ugent.be/publication?q=author%3D%22Dobson%2C+Kieran%22+or+(type+any+%22bookEditor+journalEditor+issueEditor%22+and+editor%3D%22Dobson%2C+Kieran%22)
https://biblio.ugent.be/publication?q=author%3D%22Daou%2C+Alain%22+or+(type+any+%22bookEditor+journalEditor+issueEditor%22+and+editor%3D%22Daou%2C+Alain%22)
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2. Opstart van ViaVia Marrakech  

 

  

     
 

 

Het ViaVia Marrakech - Business Plan dat in juli 2019 is uitgewerkt door de toekomstige uitbaters Rachid 

Cheikhi en Lotte Van Den Bogaert én waaraan ook VVTA heeft bijgedragen wordt in 2021 concreet 

gemaakt.  

De kernuitdrukking “ViaVia taste the World” wordt ook in de stad Marrakech, het belangrijkste culturele 

en historische centrum van Marokko,  waargemaakt. Ook deze ViaVia is een waarde gedreven 

gemeenschap gebouwd op het principe van eenheid in verscheidenheid: elke ViaVia is uniek, elke is 

anders. Ze zijn gebaseerd op een organische groei, duidelijk maar in harmonie met het geheel. Dit met 

een hoge mate van autonomie voor elke ViaVia om de missie te vertalen naar hun specifieke strategie. 

De belangrijkste ambitie is om een 'Great Good Place in town' te creëren voor de lokale bevolking, 

reizigers,... door vier klantwaarden te ontwikkelen:  

• een plek om te verbinden: "waar mensen zich thuis voelen"  

• een plek om te genieten van wereldsmaken: "voor mensen die van het leven houden"  

• een plek om te verkennen: "een open venster op de wereld"  

• een plek om bij te dragen aan de samenleving: "als sociale onderneming"  

De eigenaar-uitbaters Rachid en Lotte een Marokkaans Belgisch koppel hebben ervaring in toerisme, 

restaurant en hospitaliteit, communicatie. De hoofdactiviteit van ViaVia Marrakech is het restaurant. 

Vanuit hun overtuiging dat rond een tafel met lekker eten en goede drank, mensen gemakkelijk contact 

maken. Dit met oosterse en wereldinvloeden. Het grote dakterras geeft een mooi uitzicht over de 

medina. Een open keuken maakt het contact tussen gasten en personeel gemakkelijk en creëert een 

nog meer open sfeer. Tegelijkertijd het startpunt om de stad Marrakech te verkennen, zo werkt ViaVia 

samen met ervaren professionals in het toerisme. 
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Kunstenaars worden aangemoedigd om hun creaties aan de gasten te tonen. Plan is activiteiten te 

organiseren die verband houden met festivals en conferenties in de stad (bijvoorbeeld: stand-up 

comedy night tijdens Marrakech du Rire of Belgische filmavond tijdens het Marrakech International Film 

Festival). Voor toeristen worden kooklessen georganiseerd om nog meer van de Marokkaanse smaken 

te proeven. ViaVia Maarakech dient een plek te zijn waar de lokale bevolking kan experimenteren. Een 

plek waar artiesten zich vrij voelen om te creëren en muzikanten geïnspireerd worden om te jammen. 

Ook in aansluiting met het VVTA Sundry Seeds project, een plek waar Marokkaanse jongeren kunnen 

leren en groeien in de horeca. Dit in een samenwerken van VVTA met lokale opleidingscentra. 

De verstrengde corona maatregelen einde 2021 in Marokko bemoeilijken de opstart aanzienlijk.  

 

3. Opening ViaVia NonVignon in Benin oktober 2021 

 

 
 

Het Nonvignon Center "ViaVia Traveller Café" in Grand Popo, Benin heeft als specifieke extra intentie  
de ontwikkeling van een Hotelschool - applicatierestaurant waar jongeren uit kansarme gezinnen die 
vaardigheden kunnen verwerven die nodig zijn om werk te vinden op het gebied van toerisme, 
gastvrijheid en catering. Het Nonvignon Center is m.a.w een praktijkgericht beroepsopleidingscentrum 
met de nodige professionele infrastructuur en apparatuur om praktijkgerichte opleidingen op het 
gebied van Toerisme, Gastvrijheid en Catering te organiseren 

De voor dit opleidingscentrum geplande opleidingscyclus omvat in de eerste fase theoretische 
cursussen in klassen, gebundeld met modules rond geschiedenis, geografie, Frans, Engels, algemene 
cultuur en agro-ecologie. Dit gevolgd door aanvullende cursussen over gespecialiseerde aspecten van 
het hotelvak: hygiëne, technische veiligheid, kwaliteit en boekhouding.  

De tweede fase van de training bestaat uit de toepassing van de opgedane kennis. Studenten zullen 
zich kunnen specialiseren in activiteitengebieden waarop de hotelsector is gebaseerd. Modulaire 
training wordt aangeboden rond de volgende onderwerpen:  
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• Accommodatie: reservering, receptie, ontvangst van gasten, schoonmaak van kamers en 
open ruimtes;  

• Catering: koken, gebak, decoratie, organisatie en beheer van evenementen en roomservice;  

• Duurzaam toerisme: gids, behoud van erfgoed en afvalbeheer;  

• Ondernemerschap: ondernemersvaardigheden; agrovoedingsverwerking, veeteelt en agro-
ecologie.  

Accommodatie en een restaurant worden beschikbaar gesteld aan studenten tijdens de praktische 
trainingsfase. Ze zijn zo ingericht dat toeristen effectief kunnen worden ontvangen. De jonge leerlingen 
kunnen er dus hun knowhow consolideren door effectief te zorgen voor een goede ontvangst van de 
gasten in het Nonvignon Center "ViaVia Traveller Café". Tegelijkertijd wordt een programma voor 
permanente educatie aangeboden en kunnen ze als professionals hun technische capaciteiten 
versterken en hun expertisegebieden verbreden. De duur ervan varieert afhankelijk van de behoeften.  

VVTA heeft bij de Koning Boudewijn Stichting een project met het ViaVia Travellers Café ingediend in 
het kader van opleiding en professionele integratie van kansarme jongeren in de gemeente Grand- 
Popo. Begunstigden zijn 25 jongeren (meisjes en jongens) in achtergestelde situaties (wezen, 
behoeftige, mindervalide jongeren die geen ondersteuning meer hebben en dus geen middelen om 
toegang te krijgen tot de vaardigheidstrainingen.  

Een bedrag van 25.000€ is eind 2021 toegekend. Hiermee wordt de agrovoedingswerkplaats en de 
boerderijschool versterkt met apparatuur die nodig is voor de werking en voor de implementatie van 
concepten inzake agro-ecologische productie. Tegelijkertijd wordt gezorgd voor de logistieke 
ondersteuning van de jongeren. 

Een project inzake capaciteitsopbouw voor medewerkers en leraars is vanuit VVTA in opstart. 

 

4. Coördinatie van het ViaVia Lerend Netwerk 

De ontwikkeling van een wereldwijde Joker/ViaVia Community is één doelstelling. Om het wereldwijde 

gebeuren te versterken en te zorgen dat iedereen hier voordeel uithaalt, ligt het voor de hand dat elke 

ViaVia actief moet deelnemen aan deze inspanningen. Een van de ambities van VVTA is het activeren 

van een wereldwijde Joker/ViaVia Community via social media. Dit veronderstelt dat individuele ViaVia’s 

participeren in communicatie, conversatie tot co-creatie. 

Ook de kruisbestuivingen zijn essentieel. Het bestaan van een actief Lerend Netwerk in en tussen de 
verschillende ViaVia's is een basis van dit concept. Een belangrijk onderdeel van het lerend netwerk is 
het peer-to-peer delen van ervaringen en vaardigheden tussen de organisaties in de verschillende 
landen. 
Zeker nu, maar ook na de huidige crisis is het belangrijk om elkaar te blijven steunen, te overleggen en  

innovatieve oplossingen te zoeken, zodat we niet elk op ons eiland het warm water aan het uitvinden 

zijn. Hier zijn al verschillende voorstellen geopperd.  Vanuit de kennis en ervaring kunnen 

beheerssystemen voorgesteld en ontwikkeld worden die niet alleen voor nieuwkomers versterkend zijn. 

Een faciliteren van het ViaVia ondernemen  door samen na te denken en te werken rond vb. kwaliteit, 

rendement, investeringen, financieel beheer, marketing, communicatie, HR, juridisch, verzekeringen, 

sociale zekerheid, stages, samen aankopen, bottlenecks etc. Keuzes, planning en opbouwen van 

betrokkenheid zijn hiervoor nodig.  

De ViaVia’s op regelmatige basis met elkaar verbinden maar ook verbinden met de verschillende leden 
(medewerkers, reisleiders, klanten, ...) van het netwerk Joker-Karavaan-VVTA-Anders Reizen... bouwt 
vertrouwen en samenwerking op om innovaties met elkaar te creëren en te (be)grijpen.  
 
Voor VVTA is de coördinatie van dit lerend netwerk een fundamentele opdracht. Dit door het stimuleren 

van lerende én grensverleggende samenwerkingen vanuit de wereldwijde aanwezigheid binnen het 

Joker/ViaVia netwerk maar ook ver erbuiten.  
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5. Stages bij ViaVia Cafés    

ViaVia Tourism Academy geeft, in samenwerking met het Vlaamse Hoger Onderwijs en het uitgebreide 

netwerk aan ViaVia Cafés, studenten de kans om zich gedurende drie maanden of meer in te leven in 

wat een duurzame toerisme ontwikkeling inhoudt in een lokale setting, buiten de gekende culturele 

context van de thuishaven. Voor hun vertrek volgen de studenten een VVTA training rond duurzaam 

toerisme & sociaal ondernemerschap. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan  de opbouw van 

interculturele competenties.  

Een grote  uitdaging voor jongeren vandaag, en dit overal ter wereld,  is de steeds turbulentere en 

complexere omgeving. Voor ondernemende jongeren wordt het begrijpen en integreren van 

verschillende en onbekende culturen een drijvende kracht achter sociale, economische en politieke 

vernieuwing. Integratie betekent zeker niet dat je je wortels negeert of ontkent dat er verschillen zijn. 

Het betekent open zijn. Als jongeren verder willen in de wereld, moeten ze bereid zijn om verschillende 

culturen te begrijpen om te kunnen onderhandelen met mensen met verschillende achtergronden, 

zowel in binnen- als buitenland. Interculturele competentie is de sleutel tot passende, effectieve en 

impactvolle communicatie en actie. Interculturele competentie helpt ook om te profiteren van de 

voordelen van veranderingen in onze samenleving om te streven naar meer begrip, tolerantie, gelijke 

kansen en sociale inclusie, wat uiteindelijk betere resultaten zal opleveren. 

Het hoeft geen betoog dat een dergelijke open wisselwerking tussen jongeren hier opgegroeide 

jongeren en hun leeftijdsgenoten in de ViaVia stageplaatsen een verrijking voor iedereen inhoudt.         

Het gaat dus om de kracht van wortels, en het genot om vleugels uit te slaan. 

 

Gezien de wereldwijde onzekere en steeds wijzigende situatie als gevolg van de Covid-19 pandemie is 

er in 2020 beslist geen stages aan te bieden bij de ViaVia’s in 2021. Ook omdat alle hogescholen en 

universiteiten zelf al de stages buiten Europa hadden geannuleerd.  

 

We dragen flexibiliteit heel hoog in het vaandel en hierdoor kunnen we snel inspelen op 

opportuniteiten. Er is toch 1 student op stage kunnen vertrekken naar de net geopende ViaVia in 

Marrakech. Een student Business Management & Entrepreneurship aan de Thomas More Hogeschool 

in Geel liep stage van 21 sept tot 19 dec. Wegens het sluiten van de Marokkaanse grenzen is de student 

vervroegd teruggekomen op 29 nov en heeft vanuit België zijn stage kunnen afronden.  

 

 

1.2  Joker/ViaVia Projectenfonds  
 
Ter gelegenheid van de viering van 20 jaar Karavaan en 10 jaar Joker werd het Joker/ViaVia 
projectenfonds in 1991 opgericht. Het is een fonds dat door alle leden van het Joker/ViaVia netwerk 
gedragen wordt. 
Het fonds is ontstaan vanuit sociaal engagement en intense betrokkenheid met de wereld. De 
ondersteunde ontwikkelings- en samenwerkingsactiviteiten zijn gericht op de derde en vierde wereld.  
 
Door de wereldwijde contacten met levende culturen en het belang om ze in stand te houden is het 
idee bij de aanvang uitgewerkt  om in 4 continenten deze culturen te ondersteunen door middel van 
lokale projecten. Een fundamenteel doel van het Joker/ViaVia netwerk is om grenzen tussen culturen 
te doorbreken en mensen te verbinden. Mensen bewuster laten proeven van “Le plaisir de découvrir la 
différence de l’autre”. 
Later is de focus uitgebreid met opleiding en training. De jarenlange expertise op het vlak van vorming 
van reisbegeleiders is ingezet om  lokale gidsen in het Zuiden op een duurzame manier te ondersteunen 
door het verzorgen van professionele opleidingen. De laatste jaren met meer focus op sociaal, 
intercultureel  ondernemerschap. Via het netwerk van de ViaVia’s en Joker reisbegeleiders krijgt het 
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fonds waardevolle inside information en lokale kennis om te zorgen voor gewaardeerde resultaten. 
Joker heeft in de prijs van haar groepsreizen een projectfondsbijdrage verwerkt. Naast deze financiële 
steun wordt de betrokkenheid van (Joker)reizigers en ViaVia-bezoekers bij het project versterkt, 
waardoor ze een bredere kijk krijgen op de specifieke sociaal-culturele factor, hierover gaan 
communiceren en zelfs co-creëren. 
 
VVTA heeft hierbij als taak  
• Beheer en coördinatie van werking, activiteiten en financiën van dit fonds voor het gehele 

Joker/ViaVia netwerk. 
• Onderbouwing van cultuur en ontwikkeling in lokale omgevingen, in nauw contact met lokale 

initiatieven. 
• Vastleggen van de te ondersteunen projecten, in samenspraak met de lokale gemeenschap en bij 

voorkeur in samenwerking met een ViaVia reiscafé. 
• Versterken van internationale solidariteit door grenzen tussen culturen te doorbreken en mensen 

te verbinden. 
• Organiseren van fondsenwerving door giften die vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar zijn voor 45%. 

 
Zoals in 2020 is in 2021 een solidariteitsactie opgestart voor families van personeel en partners van de 
ViaVia’s wereldwijd. VVTA en Joker ondersteunden de ondernemers, werknemers en hun 
gemeenschappen in de verschillende Zuiderse ViaVia landen door een crowdfunding campagne op te 
zetten. Met deze solidariteitsactie werden ook reizigers gevraagd om een gift te schenken aan lokale 
gemeenschappen. Hiermee werden hoofdzakelijk voedselpakketten aangekocht en schoolgelden voor 
kinderen betaald. Opleidingen tot herscholing creëerden we dankzij nieuwe projecten en jobs die we 
van medische bijstand voorzagen. 
 

  

De ViaVia reiscafés weten best waar de nood 

in hun community vandaag het hoogst is, en 

stelden elk een noodactieplan op voor hun 

community. Op die manier kunnen we 

garanderen dat het geld toekomt op de juiste 

plaatsen en bij de juiste mensen.  

  

  

 
 

1.3 Project STEDE  - Sustainable Territorial Development 
 

Dit project is het resultaat van een  
samenwerking tussen 6 universiteiten: 
Universita di Padova (Italië), KU Leuven 
(België), Sorbonne Parijs (Frankrijk), Dom 
Bosco Brazilië (Brazilië), University of 
Johannesburg (Zuid-Afrika), Université Joseph 

Ki-Zerbo (Burkina Faso), en 3 professionele partners: SEBRAE (Brazilië), ALDA (Frankrijk), en ViaVia 
Tourism Academy vzw (België). Financiering door: Erasmus+ programma, Europese Unie. 

Het is een 2-jarig Masterprogramma voor internationale studenten rond duurzame territoriale 
ontwikkeling. Studenten uit verschillende disciplines worden opgeleid om professionals te worden 
binnen duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking 



JAARVERSLAG VIAVIA TOURISM ACADEMY VZW 2021                               14 
 

Studieonderwerpen zijn sociale, ecologische en economische aspecten van duurzaamheid, zowel in 
theorie als in de praktijk.  
VVTA geeft input en feedback over het curriculum, de learning outcomes van de opleiding, de 
selectiecriteria, etc. tijdens Partner meetings. Hier vertolkt VVTA de stem van het professionele veld. 
VVTA is vaste gastdocent bij Paris 1 Panthéon Sorbonne voor het vak “Stratégies Territoriales Durables”, 
en bij KU Leuven voor het vak ‘Tourism, Globalisation & Sustainable Development’ en ‘Intercultural 
Communication’.  
 
Op 20/04/21 heeft VVTA een 4 uur durende online guest lecture en workshop gegeven rond ‘Social 
Entrepreneurship in Tourism: The case of the ViaVia Traveller cafés’. Met online medewerking van 
ViaVia Jogja, Accra en Marrakech.  
Op 12/05 is er een online guest lecture gegeven ter voorbereiding van de field trip in Mechelen op 
15/05. Dit alles in samenwerking met Visit Mechelen. De field trip is last minute geannuleerd wegens 
Covid besmetting onder studenten en docenten.  
 
Van 24 sep tot 28 sep partnerbijeenkomst in Padua. Laatste meeting met alle huidige partners, kick-off 
met huidige en nieuwe partners van het vernieuwd traject. Workshop met studenten on graduation 
day.  

 
In 2021 liep een Stede studente stage bij ViaVia Tourism Academy.  
 
 

  
 

 

1.4  Samenwerking Academics For Development 
 

Eind 2020 werd VVTA ingeschakeld als jury en mentor voor het project ‘Purposeful Incentives’ van AFD 

Antwerpen. Dit is een project waar de studenten van Academics for Development die aan de 

Universiteit Antwerpen studeren, een jaar lang aan werken. Hun lokale partner is de duurzame 

touroperator Matoke tours in Oeganda. Samen met hen zullen de studenten werken rond Peace 

Sensitive Tourism en het toepassen van de principes van ‘Do No Harm’ in toerisme in Oeganda door 

middel van trainingen en certificeringen voor toeristische ondernemers. VVTA kon de studenten met 

de nodige expertise begeleiden en vanuit een kritische vraagstelling hun projectplan verscherpen. 

Maar covid heeft roet in het eten gegooid en het project is uitgesteld.   

 

In 2021 is de samenwerking besproken met Paadhai,  een non-profit organisatie gevestigd in Chennai, 

een stad gelegen in de Zuidoost-Indiase provincie "Tamil Nadu". Paadhai's belangrijkste activiteiten 

bestaan uit het bieden van een stabiel huis, sterk onderwijs en een vertrouwde en warme omgeving 

voor kinderen in Chennai. De organisatie pakt ook de ongelijkheidsproblemen in India aan door vooral 
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aandacht te besteden aan meisjes en vrouwen om de Indiase genderkloof te bestrijden. Die 

samenwerking dient verder uitgebouwd, als corona tot rust is gekomen. 

 

 

1.5 Samenwerking met Kara Tunga Uganda 
 

 
 
 

Begin 2018 legden VVTA en Kara-Tunga Arts & Tours, een lokale duurzame touroperator in Karamoja, 
Uganda, hun eerste contact. Vanuit een zeer gelijkaardige missie en visie ontstaat de samenwerking. 
Ze vormen samen een lerend netwerk om kennis te delen en uit te wisselen. VVTA bezocht in het najaar 
van 2018 Kara-Tunga in Moroto, onder andere om de opstart van de Karamoja Tourism Academy mee 
te ondersteunen.   

In 2021 zijn de contacten onderhouden met ondernemers uit de Karamoja regio. Vanuit het VVTA 
ideeëngoed ‘The travel future we really want’ zal er een training opgezet worden voor lokale 
ondernemers. Vanuit een holistische aanpak creëren bewoners, ondernemers, overheid en bezoekers 
samen een florerende gemeenschap met respect voor de plek met zijn natuur en cultuur. Zo is toerisme 
een motor voor de regeneratieve ontwikkeling van deze regio. Waar duurzaam vooral wil ‘in stand 
houden’, wil regeneratief ‘herstellen, vernieuwen en koesteren’. 

 

1.6  VRACC project in Dakar en Entebbe  
 

VRACC staat voor  "ViaVia Recycle Awareness and Collection Centres" 

  

ViaVia Entebbe en ViaVia Dakar, ViaVia Tourism Academy, lokale organisaties en stadsbestuur werken 
aan het VRACC project in de twee Afrikaanse ViaVia locaties waarbij de lokale gemeenschap 
gestimuleerd, geïnspireerd en begeleid wordt om afval te verminderen, verzamelen, recycleren 
composteren én aan bio tuinieren te doen. 

Gewerkt is aan een model met als verwacht resultaat een inzamelsysteem voor afvalbeheer dat 
operationeel beschikbaar is voor de lokale gemeenschap. Met verbeterde leefomstandigheden dankzij 
werkcreatie, inkomens- en competentieverhoging, een mind shift en aangenamere omgeving als 
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tastbare projectresultaten. De nettere omgeving, sensibilisering op scholen zal voor een verandering 
in attitude binnen de gemeenschap zorgen. 

 

ViaVia Entebbe zette tijdens corona extra in op enkele initiatieven ter ondersteuning van onze 

werknemers met de bedoeling dat er een duurzame aanvulling kwam op hun inkomen. Bio tuinieren en 

de kippenkwekerij zijn er intussen verder ontwikkeld. Het betreft de plant nursery (verkoop planten en 

compost) en het kippenproject (https://www.joker.be/nl/steun-de-viavia-entebbe-community-

oeganda). De ViaVia helpt de staff bij het organiseren en uitwerken van beide projecten. Concreet 

zorgen ze voor ondersteuning, kan er binnen de werkuren aan deze projecten gewerkt worden en gaat 

de opbrengsten naar die staff als aanvulling van hun inkomen. (https://www.joker.be/nl/steun-de-

viavia-entebbe-community-oeganda). 

ViaVia Dakar werkt in Guéréo met de vrouwenvereniging om het strand van Guéréo proper te houden 
en te vermijden dat afval niet meer verbrand wordt.  
Het nieuwe gebouw van ViaVia Dakar in Guéréo wordt gebouwd met BTC stenen. (Brique terre 
compressée) Het wordt gemaakt van gezeefde klei, daarna samengeperst en laat men het drogen. Klei 
is een bacteriedodend middel dat de binnenlucht van een gebouw reinigt en een positieve invloed heeft 
op de gezondheid. Met als gevolg een vermindering van luchtwegaandoeningen, reuma, artritis en spit 
en oog- en ontstekingsproblemen. 
 
 

1.7 Women with impact 
 

Met het project "Spread the word! #Womenwithimpact" werd bijgedragen aan een verhoogd 

bewustzijn van het belang en noodzaak van SDG 5 Gendergelijkheid. De vaststelling dat een 

onevenredig deel van de armen in de wereld vrouw is, geeft aan dat het gelijkheidstreven een 

essentiële bekommernis moet zijn. Een versterking van de rol van de vrouw door onderwijs én door 

haar volwaardige deelname aan het economische en maatschappelijk proces, is fundamenteel inzake 

armoedebestrijding en ontwikkeling. Het campagneproject zelf, gesubsidieerd door de Europese Unie 

in het kader van het programma “Frame, Voice, Report”, liep van het najaar 2019 tot de zomer van 

2020. Dit programma werd gerealiseerd in het kader van ontwikkelingssamenwerking, en heeft als 

doel bij te dragen aan correcte beeldvorming over het Zuiden en constructieve journalistiek over de 

SDG’s en ontwikkelingsproblematieken. De instanties die de projecten coördineerden zijn Wilde 

Ganzen (NL) en 11.11.11. (BE).  Partners in het project waren Joker en Metro België.  

 
Voor VVTA blijft een versterking van de rol van de vrouw door onderwijs én door haar volwaardige 
deelname aan het economische en maatschappelijk proces, fundamenteel inzake armoedebestrijding 
en ontwikkeling. Evident dus om gender(on)gelijkheid in toerisme, en de rol van vrouwen in de 
toerismesector als duurzaam en sociaal ondernemer verder in de verf te zetten. Daarbij een ruim 
publiek offline en online bewuster maken van het belang om tijdens het reizen vrouwelijk 
ondernemerschap en projecten voor en door vrouwen te ondersteunen. Daarom blijven we de verhalen 
van vrouwelijke rolmodellen en pioniers van over de hele wereld verder in de spotlights 
zetten.  (https://www.joker.be/nl/womenwithimpact) 

Hiervoor delen we constructieve, inspirerende en boeiende verhalen van vrouwen die actief zijn in 
duurzaam toerisme en duidelijk gemaakt dat vrouwen een positieve verandering maken voor hun 
gemeenschap, overal ter wereld. Dit volgens de door VVTA  ontwikkelde vier stappen van 
bewustwording naar betrokkenheid “Challenge, Inspire, Engage, Communicate” bij reizigers, 
toerismeprofessionals en toerismestudenten.  

https://www.joker.be/nl/steun-de-viavia-entebbe-community-oeganda
https://www.joker.be/nl/steun-de-viavia-entebbe-community-oeganda
https://www.joker.be/nl/steun-de-viavia-entebbe-community-oeganda
https://www.joker.be/nl/steun-de-viavia-entebbe-community-oeganda
https://www.joker.be/nl/womenwithimpact
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De kern is inspirerende, genuanceerde  en constructieve verhalen en kennis delen over 
gendergelijkheid en duurzame ontwikkeling in verschillende culturele contexten, door sterke vrouwen 
die sociaal ondernemen in toerisme aan het woord te laten.  
  
In het kader hiervan heeft VVTA op vraag van Travel Impact Alliance een webinar gehost rond ‘ Women-
led social entrepreneurship projects in travel’ waarop ook Uji van ViaVia Jogja was uitgenodigd.  
 
Op de internationale vrouwendag  -8 maart- heeft VVTA een webinar gegeven rond ‘Tourism & Gender: 
Dialogue on current issues’ georganiseerd door ISTO (International Social Tourism Organisation).  

 
 

2 Zuid & Noordwerking 
 

2.1  Conceptontwikkeling 
 
VVTA zet zijn kennis en veldervaring om naar hands-on concepten voor duurzame economische, sociale 
en/of culturele ontwikkeling. Dit houdt in het ontwikkelen van innovatieve totaalconcepten, die te 
testen en te verfijnen, onderzoek te verrichten en adviezen te formuleren. De ontwikkeling en 
potentiële samenwerking is in Zuid en Noord inzetbaar. 
 

1. Traject Joker Future Proof  

Dit traject is opgestart door VVTA in 2018 naar aanleiding van ons eerste congres (zie ook vorige 

jaarverslag). Joker maakte 13 actiepunten om zichzelf verder te ‘future proofen’, om nog sterker te 

staan op vlak van duurzaamheid en beleving. 4 van onderstaande actietrajecten werden 

gecoördineerd door VVTA (#2, #3, #8, #10).    

 
  

Covid-19 heeft in 2021 uitereraad een hele grote impact gehad op het reilen en zeilen van de reissector 

wereldwijd, en dat was bij Joker niet anders. Aangezien er in 2021 zo goed als geen groepsreizen zijn 

doorgegaan en ook het individuele toerisme op een laag pitje stond werd dit project in 2021 ‘on hold’ 

gezet.  

  

 

2. Project Circular Travel  

 

Eind december 2019 werd het project Circular Travel goedgekeurd. Een project ingediend door Route 

2030 samen met Joker, VVTA en Karavaan in het kader van een projectoproep van Vlaanderen Circulair 

en Ovam. Een project dat ook past in het Joker Future Proof traject.  
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De circulaire economie is niet meer weg te denken als hedendaags begrip. Veel sectoren zijn er al mee 

bezig en dit model zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Circulair denken gaat vaak over 

materiaal en zo weinig mogelijk afval creëren, maar ook over een bepaalde mindset. Als Joker/ViaVia 

Netwerk willen we graag pionier zijn in de reissector om ook met deze circulaire mindset aan de slag te 

gaan, als een eerste speler in toerisme in België.  

  

Via een experimenteel onderzoekstraject gaan de partners in dit project na waar de opportuniteiten 

van circulair ondernemen liggen in de toeristische sector. We willen nieuwe circulaire economie (CE) 

opportuniteiten en modellen voor de sector ontdekken en nagaan hoe we het huidig beleid en de 

strategie kunnen versterken.  

  

 

FASE 1: 2020  

  
 

FASE 2: Het project werd verlengd tot 31dec21 omwille van Covid.  

 

We hebben onderzoek gedaan naar circulaire toiletartikelen en zo een virtuele circulaire toiletzak 

uitgewerkt. Wat zou de inhoud moeten zijn? Wat zijn de voordelen voor de reiziger zelf en voor het 

milieu? De opgedane kennis is omgezet in een blogartikel https://www.joker.be/nl/reisblog/een-

toiletzak-die-goed-voor-jezelf-en-het-milieu-onze-tips 

 

  

 

 

 

 

https://www.joker.be/nl/reisblog/een-toiletzak-die-goed-voor-jezelf-en-het-milieu-onze-tips
https://www.joker.be/nl/reisblog/een-toiletzak-die-goed-voor-jezelf-en-het-milieu-onze-tips
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Alle inzichten werden gebundeld in een reisgids ‘Spectaculair Circulair’.  
 
De Reisgids Spectaculair Circulair helpt reisbegeleiders en reisontwikkelaars: 
• inzicht te krijgen in wat circulaire economie betekent in toerisme. 
• inzicht te krijgen in hoe reisorganisaties nu reeds omgaan met circulaire principes. 
• inspiratie te krijgen om mee te werken aan circulaire initiatieven. 
• acties in verband met circulaire economie op te volgen en erover te communiceren. 
 
In deze gids zijn 6 secties opgenomen. 
Sectie 1. Wat is circulariteit en waarom hebben we het nodig? 
Het aannemen van CE-praktijken kan worden gezien als een noodzakelijke voorwaarde voor duurzame 
ontwikkeling en de 17 SDG's en uiteindelijk voor een volledig duurzame samenleving. 
Sectie 2. Drie circulaire principes 
Om de shift van lineair naar circulair te maken binnen de reissector is het van belang om de 3 circulaire 
principes in het achterhoofd te houden.  

• Elimineer afval en vervuiling in de ontwerpfase.  

• Hou producten en materialen zo lang mogelijk in gebruik.  

• Regenereer ecosystemen.  
Sectie 3. Drie circulaire strategieën 
In deze sectie leer je hoe je aan de slag kan gaan met de 3 principes. Steeds meer organisaties zijn aan 
de slag gegaan met circulaire businessmodellen. Aangezien er niet één gouden formule of strategie 
bestaat die een ‘passe-partout’ is voor alle organisaties, bepalen de drie principes van de circulaire 
economie niet de zaligmakende methoden waarmee ze moeten worden bereikt. Ze laten de deur op 
een kier voor talloze strategieën en 
innovaties. 
Sectie 4. Aan de slag 
In deze sectie willen we je helpen om circulaire principes te integreren in je reis om zo jouw reis nog 
duurzamer te maken. We geven je 5 tips en enkele handvaten om aan de slag te gaan. 
Sectie 5. Deep dive 
In deze sectie focussen we op enkele impactvolle thema’s: 

• Hoe kan je streven naar CO2-neutraal reizen? 

• Hoe kan je het gebruik van wegwerpplastic minimaliseren? 

• Hoe voorzie je een duurzame samenwerking met gelijkgestemde partners? 
Je krijgt per thema een overzicht van de huidige situatie met problematiek. We geven aan hoe jij als 
begeleider zelf het goede voorbeeld kan geven, en wat je kan doen naar je deelnemers en je partners. 
Telkens met een heleboel inspirerende voorbeelden. 
Sectie 6. Actielijst 
We eindigen in sectie 6 met een actielijst voor het vergroten van een positieve impact voor, tijdens en 
na je reis. Je kan deze lijst gebruiken om voor jezelf te waarderen wat goed gaat en om een plan te 
maken voor elk thema vanaf je reisvoorbereiding tot je reisevaluatie. 
 

De reisgids is te downloaden vanop de Joker website. https://www.joker.be/nl/reisblog/spectaculair-

circulair-over-reizen-zonder-wegwerpplastics-het-compenseren-van-de-co2 

 

 

                                                  
   
 
 

https://www.joker.be/nl/reisblog/spectaculair-circulair-over-reizen-zonder-wegwerpplastics-het-compenseren-van-de-co2
https://www.joker.be/nl/reisblog/spectaculair-circulair-over-reizen-zonder-wegwerpplastics-het-compenseren-van-de-co2
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2.2 Project Sundry Seeds  
 

Het ESF project ‘Sundry Seeds: creating great good places in EU towns’ 

loopt van 2018 tot 2021. VVTA is projectpartner in dit ESF project, 

samen met JAK, en Joker is de projectpromotor. Gedurende bijna 3 jaar 

wordt er binnen dit project gewerkt aan het uitbouwen van het Sundry 

Seeds sociaal ondernemerschapsmodel, en het uitrollen van pilootsites 

om dit model in de praktijk te testen. Erbij betrokken zijn ook Vlaamse 

partners Arteconomy, VDAB en Visit Gent en Europese partners Viva 

Pautalia (Bulgarije) en dieBerater (Oostenrijk).  Het Europees Sociaal 

Fonds en het Vlaams Cofinancieringsfonds financieren het project.  

‘Sundry’: betekent divers, verschillend, gevarieerd, heterogeen. ‘Seeds’: zaden, kiemen. ‘Sundry Seeds’ 

zijn groeiende netwerken van diverse gemeenschap georiënteerde ondernemingen:  

 Die actief zijn in de brede sector van het toerisme, en die voornamelijk door jonge 

vrouwen of jonge immigranten worden beheerd.    

 Die ondernemers, vanuit de premisse 'Diversity is Beautiful' scheppen werk en 

inkomen  

 …en creëren daarbij een ‘toffe bruisende plek' in de stad waar inwoners, inwijkelingen, 

reizigers elkaar ontmoeten en een inclusieve samenleving vorm krijgt.  

 

Vanuit de Joker/ViaVia visie dat duurzaam toerisme en intercultureel ondernemerschap een bron 

kunnen zijn voor verhoogde samenhorigheid en duurzame ontwikkeling stelt Sundry Seeds vijf 

doelstellingen voorop: 

• Creatie van een lokale ontmoetingsplek, via een bruisend buurtcafé, 

• Creatie van lokale werkgelegenheid, met aandacht voor diversiteit, inclusie en samenwerken, 

• Creatie van een springplank voor (jong)e ondernemers: op basis van een lerend netwerk, 

• Creatie van een inspirerende omgeving, met klemtoon op duurzame en culturele ontwikkeling, 

• Creatie van een fijne werkplek, op basis van wederzijds vertrouwen, passie, plezier, balans werk 

en privé. 

 

De maatschappelijke uitdaging van dit project is jonge mensen kansen te bieden ondanks grote sociale 

tegenstellingen (uitsluiting, racisme, lage scholing, armoede, genderdiscriminatie, culturele conflicten, 

...). Bijdragen aan SDG 11 – duurzame steden en gemeenschappen, staat hier dus centraal. Tegen 2040 

wordt immers verwacht dat twee op drie mensen in de Europese Gemeenschap in stedelijke 

omgevingen leven. Hoewel vele steden het goed doen, worden de verschillen tussen arm en rijk steeds 

groter.  ‘Sundry Seeds’ wil inzetten op het versterken van vrouwen en migranten, met klemtoon op 

jongeren, bij hun zoektocht naar werk en ondernemerschap in een stedelijke context binnen de 

Europese samenleving.  

  

In 2021 stond het project Sundry Seeds niet stil, ondanks de aanslepende coronacrisis en de 

uitdagende tijd voor de horeca. De projectpartners, een vooral de projectmedewerker(s) van VVTA, 

zorgden ervoor dat dit project ook in dit jaar mooie resultaten opleverde.  
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Realisatie van Sundry Seeds pilootsites  

De zaadjes die we met het Sundry Seeds project planten groeien uit 

tot netwerken van duurzame ondernemers met een gedeelde 

missie/visie. Openheid, ontmoeting, verwondering, 

gelijkwaardigheid en innovatie zijn de leidende principes binnen 

onze Sundry Seeds community. Daarnaast stimuleert de circulaire 

economie ons om zo duurzaam mogelijk te werk te gaan.  

In verschillende steden dagen we vrouwen, nieuwkomers en 

jongeren uit om hun droom van een eigen zaak waar te maken. VVTA 

toont hen wat duurzaam ondernemen is en kan zijn, aan de hand van 

trainingssessies, community building en peer-learning. We 

ondersteunen hen bij het praktische en duurzame luik van 

ondernemen.  

Samen bouwen we een lokale ontmoetingsplek uit, die startende 

ondernemers een springplank biedt in een interculturele en 

inspirerende omgeving, waarbinnen ze veilig en met minder risico 

kunnen ondernemen. De ondernemers kunnen binnen Sundry Seeds hun eerste stappen zetten om hun 

eigen horeca of hospitality zaak uit te baten. Dit alles gebouwd op het principe van ‘eenheid in 

verscheidenheid’: elke Sundry Seeds is uniek, elke is anders. 

 

Pilootsites in Mechelen en Leuven 

De concrete invulling van elke Sundry Seeds hub kan erg gevarieerd zijn. Naast de pilootsite in Mechelen, 

in samenwerking met Artenova (2020), opende in het voorjaar van 2021 de Sundry Seeds hub in de 

kantine van Maakleerplek, een open werkplaats waar scholen, bedrijven, (creatieve) organisaties en 

Leuvenaars elkaar ontmoeten, ruimte en materiaal delen, dingen maken en van elkaar leren. In 

Mechelen bouwde het ondernemersteam van Bardok (najaar 2021) 

het cafetaria van het zwembad aan de Geerdegemvaart om tot een 

“great good place” en integreerde het Sundry Seeds model in hun 

werking.  

 

Sundry Seeds hubs ontstaan niet enkel in Vlaanderen, ook in Sofia 
(Bulgarije) bestaat er sinds 2020 een Sundry Seeds community. Dit 
project richt zich naar de activatie van blinde medewerkers en het 
inzetten op zero waste en circulaire principes in horeca. 

Vanaf 2021 integreerde het ViaVia Travellers Café in Copan (Honduras) 
eveneens het Sundry Seeds concept. Het gaf er kans aan lokale 
vrouwen om hun talenten te ontwikkelen en inkomen te verwerven.  

 

 

VVTA heeft als taak om het Sundry Seeds Social Business Model te ontwikkelen: de Sundry Seeds 
Manual met Roadmap en Trainingspad verder uitwerken, de opstart van Sundry Seeds hubs faciliteren 
en  de coaching van Sundry Seeds ondernemers uit verschillende culturen. Al doende krijgt het Sundry 
Seeds project meer vorm en we verwachten dan ook een stijgend aantal ondernemers die Sundry 
Seeds  verder gaan uitbouwen, dit zowel in Zuid als Noord. 

 

 

 

 

https://maakleerplekleuven.be/deelplekken/kantine/
https://www.facebook.com/Bardok.Mechelen/
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2.3  R.I.S.To.VET   

Eind 2019 ging het Erasmus+ project R.I.S.To.VET - Rural Innovative Sustainable Tourism for Vocational 
Education and Training- project van start (2019-2022). VVTA is projectpartner in dit project, samen 
met Europese partners uit Italië, Polen, Griekenland en Duitsland.  

  

Dit project wil de innovaties onderzoeken die er op vlak van 
duurzaam toerisme gebeuren in Europa, voornamelijk in 
rurale gebieden. Op basis van deze kennis wil het een 
curriculum ontwerpen om aan te bieden aan het Europese 
toerisme  onderwijs  (VET,  hogescholen  en 
beroepsonderwijs) en Europese KMO’s in toerisme. Meer 
informatie over dit project op 
https://ristovet.infoproject.eu/ 
 

  
VVTA voerde intussen al volgende projecttaken uit:  
In 2020 Intellectual Output 1: Het uitvoeren van een nationaal onderzoek aan de hand van een online 
survey bij enerzijds KMO’s in toerisme (voornamelijk in rurale gebieden) en anderzijds het toerisme 
onderwijs. Dit over de thema’s duurzaamheid, authenticiteit en digitalisering. Wat hebben ze nodig, 
welke leerinhouden, kennis en skills missen ze nog in hun werk of studie? Het project RistoVET wil hier 
een antwoord op bieden, door als eindresultaat een (online) curriculum te ontwikkelen dat 
complementair kan zijn met het huidige aanbod in het toerisme onderwijs en opleidingen voor 
ondernemers.  

Daarnaast het verzamelen van best practice cases van duurzame ondernemingen in toerisme in 
Vlaanderen (met focus op rurale gebieden) door interviews. VVTA werkte zo vijf case studies uit van 
Vlaamse duurzame en sociale toeristische ondernemingen.  

 

In 2021 is er gefocust op Intellectual Output 2: Het ontwikkelen van cursus en trainingsmateriaal 
waarbij VVTA instaat voor de thema’s: duurzame ontwikkeling en SDG’s; sociaal ondernemerschap; 
regeneratief toerisme en florerende bestemmingen; inclusief en toegankelijk toerisme; transformatief 
en betekenisvol toerisme. Er is door alle partners samen een lijvig ‘guidebook’ samengesteld.  

Gezien de coronamaatregelen hebben de Europese partners van dit project elkaar nog niet in levende 
lijve kunnen treffen, maar er zijn wel regelmatig online partner meetings geweest om dit project vlot 
te laten verlopen.  
  

2.4 Creativity and Innovation Management (CIM)  

VVTA/Joker maakt sinds 2019 deel uit van het CIM project, een EU kennisalliantie ter bevordering van 

creativiteit en innovatie-gerelateerde competenties, en hun validatie in instellingen in het hoger 

onderwijs en bedrijven. Dit is een Erasmus+ project, getrokken door projectcoördinator de universiteit 

van Essen Duisburg. Andere projectpartners komen uit Litouwen, Portugal, Oostenrijk, Italië, Ierland, 

Engeland en België.  

Het is een ‘Blended Learning and Validation’ project dat zich situeert op het raakvlak tussen het hoger 

onderwijs (HE) en het bedrijfsleven, binnen het Erasmus + KA2 programma  dat samenwerking voor 

innovatie en uitwisseling van goede praktijken stimuleert.  

  

Het doel is om na te gaan in hoeverre stakeholders in het hoger onderwijs en het bedrijfsleven 

vertrouwd zijn met het concept van creativiteit en innovatie management, alsmede met benaderingen 

https://ristovet.infoproject.eu/
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en instrumenten voor de validatie ervan. Tevens om de behoeften met betrekking tot digitaal leren in 

de verschillende soorten organisaties te onderzoeken, teneinde een in Europa geschikte blended 

learning aanpak met een valideringssysteem voor deze competenties te ontwikkelen voor 

studerenden en medewerkers.  

  

 

2.4  Make It Happen: Twintigers aan zet!       
 

Nog in het najaar van 2020 kreeg VVTA samen met Joker groen licht om Fase 1 van de ESF call rond 

‘21ste eeuwse vaardigheden’ uit te werken. Het eerste dossier werd in het voorjaar van 2020 ingediend.  

Van september tot december 2020 liep Fase 1 van dit project, wat wil zeggen dat er enkele maanden 

tijd en budget was om een projectplan verder uit te werken. Zo konden we partners zoeken, deze 

samenbrengen en tot een gezamenlijke visie komen voor het project, en het projectidee verder 

verfijnen.   

  

Het project ‘Make it Happen: ‘Twintigers aan zet’  ontwikkelt een methodologie om de jonge doelgroep 

van twintigers meer zelfzeker en effectiever te maken door bij hen die vaardigheden aan te scherpen 

die vandaag voor het bedrijfsleven, de samenleving, en ook henzelf noodzakelijk zijn in het kader van 

een positieve groei. Hierdoor vergroten we de kans op (boeiend en zinvol) werk, nu maar ook verder in 

hun loopbaan. Tegelijkertijd versterken we hun kracht en zin om zelf actief te zijn in de brede wereld 

van vandaag, sociaal ondernemend in context en interactie met anderen. Als een betrokken 

changemaker bij de zoektocht naar een betere wereld voor mens en planeet.  

Dit project wil een antwoord bieden op maatschappelijke uitdagingen, zoals noden die spelen op de 

arbeidsmarkt, in het formele onderwijs en bij de doelgroep van twintigers zelf. Het project speelt daarbij 

in op/sluit daarbij aan bij het beleid op Vlaams, nationaal en Europees niveau.   

Uitgangspunt van de benadering in dit project is dat competentie wordt opgebouwd uit kennis, 

vaardigheden en attitudes. Technische, operationele, management-, ICT-, media- en talenkennis blijven 

uiteraard in de 21e eeuw belangrijk, evenals de juiste attitude waarbij we openheid, gelijkwaardigheid, 

verwondering voorop durven stellen. Maar het zijn specifieke vaardigheden (soft skills) die vandaag het 

verschil maken op de arbeidsmarkt en waarmee deze twintigers vertrouwd moeten zijn. Er is geen 

rangschikking tussen deze vaardigheden.  

  

Concreet zien we hiervoor deze 7 vaardigheden als cruciaal:   

 Bewuste keuzes kunnen maken voor een duurzame toekomst van mens en planeet  

 Een lerende ingesteldheid met brede mondiale interesse  

 Flexibiliteit: zijn aanpak variëren, tolerantie hebben voor ambiguïteit  

 Een creatief en innovatief denken  

 Een holistisch kijken op ondernemen  

 Empathisch bruggenbouwer binnen diverse bedrijfs-, etnische- en sociale culturen  
 Inspirerend leiderschap: de kracht van luisteren  

 
Het partnerschap in dit project bestaat uit de volgende overlegstructuren:  

• Een Belgisch Oriënterend Lerend Netwerk (BOLN) van de Belgische partners die 
stimuleren, bijdragen en van elkaar leren (Joker, VVTA, VDAB, Trendhuis, HIVA, Circles, Akiiki)  
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• Een transnationaal Europees Oriënterend Lerend Netwerk (EOLN) met EU en Belgische 
partners die inzichten aanbrengen, feedback geven en van elkaar leren (dieBerater, Viva 
Pautalia)  
• Een Stakeholders Observatorium (SO) dat de belangen van de stakeholders en 
doelgroepen behartigt en relevante input geeft vanuit hun kennis en praktijkervaring.   
  

Na fase 1 van het project kregen we in januari 2021 de goedkeuring om het project ook effectief te 

testen en uit te voeren. Samen met de Belgische partners werkten we een actiegerichte 

methodologie uit van 4 fasen in het Make It Happen traject: 

1/ Motivatiefase: INTRODUCTIE die enthousiasmeert 
2/ Exploratiefase: ACTIEVE OPLEIDING met klemtoon op vaardigheidstraining 
3/ Belevingsfase: INLEEFSTAGE met klemtoon op ervaringsgericht leren 
4/ Transitiefase: REFLECTIE met klemtoon op verdere groei 
 
Op deze manier maken we er geen klassiek “opleiding-stage”-traject van maar wel een interactieve 
beleving met focus op zowel individuele groei als groepsdynamiek. Concreet vertaalt deze 
methodologie zich in dit traject: 
 
1/ Bootcamp met intensieve trainingen rond de 7 vaardigheden (mei-juni 2022) 
2/ Collectieve inlevingsactiviteiten in België via Time4Society (juni 2022) 
3/ Groepsproject in België bij partnerorganisatie Bardok (juli-augustus 2022) 
4/ Reflectie | Inbedding project (september 2022) 
 
We ontwikkelden deze website Make It Happen Now - Make it Happen Now om jongeren te inspireren 
en te motiveren om deel te nemen. In 2022 wordt het piloottraject met de jongeren effectief uitgerold 
en getest. 

 
2.6  Ontwikkelingseducatie:  
 
VVTA  verzekert met opleidingen meer professionaliteit, inkomen én beleving in de toeristische sector. 

Dit door vaardigheden aan te scherpen die vandaag voor het bedrijfsleven, de samenleving, en ook 

henzelf noodzakelijk zijn in het kader van een positieve groei. Onder meer door coaching van huidige en 

toekomstige ondernemers waarbij het accent gelegd wordt op ervaren, oefenkansen, creatieve 

conversaties met elkaar, reflectie. Daarbij is er een opschuiven van theoretische naar 

toepassingsgerichte kennis. Onderstaande opleidingen worden aangeboden op de 4 continenten. 

 
1. Project Grensverleggend Ondernemen 

Het ‘Grensverleggend  Ondernemen’ opleidingstraject is verdeeld in zes modules die samen of apart 

kunnen aangeboden worden: 

• Duurzaam ondernemen: is niet langer een optie, maar noodzaak om te overleven in deze steeds 

veranderende wereld. Het SDG-FIT plan helpt. 

• Een visie, één missie:  Een duidelijke missie is een aanzienlijke kracht voor een bedrijf. Die wordt 

vertaald naar kernwaarden, kerndoelen, kernstrategie. 

• Bouwcellen van een onderneming. Vanuit een holistische benadering definiëren we zeven 

bouwcellen om een toekomstgericht bedrijf te ontwikkelen. 

https://www.makeithappennow.be/
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• Interculturele competentie:  Coaching doel is het aanleren van effectieve en aangepaste 

interacties binnen verschillende culturele contexten. 

• Approach the future: ontwikkelen met impact, bewustere klant aanpak, storytelling, aandacht 

voor mens en planeet, passie voor partnerschappen 

• Leiderschap: bouwen aan een leiderschapscultuur die minder gebaseerd is op structuur, maar 
meer op waarden, visie, talent, attitude en een samen streven naar een gemeenschappelijk doel. 

 

 
 
 
 
Aangezien internationale ontmoetingen in levende lijve niet aan de orde waren, Is VVTA in de zomer 

verder gegaan met het organiseren van online training sessies, in 2021 in het kader van het Sundry 

Seeds project.  

De trainingen werden steeds heel hands-on en praktijkgericht opgevat. Het waren niet alleen 

momenten om kennis en inzicht door te geven, maar ook om internationale uitwisseling, betere 

samenwerking en een gevoel van teamspirit en solidariteit onder de groep ondernemers te stimuleren.  

 Zeker in tijden van corona was dit een meerwaarde voor alle ondernemers. Het gevoel er niet alleen 

voor te staan, om deel uit te maken van een community, is met zekerheid belangrijk.  

 
2. Project SMILES Management 
 
Deze ervaringsgerichte training brengt reisbegeleiders, -gidsen en -ontwerpers de nodige kennis, 
vaardigheden en attitude bij om deskundige SMILES Managers te worden. Deze training vertrekt van de 
huidige trends binnen en buiten de sector en heeft volgende onderwerpen: 

• Sustainability: op verantwoorde wijze evenwicht zoeken tussen de sociaal-culturele, 
ecologische en economische duurzaamheid van toerismeactiviteiten met de lokale 
gemeenschap en de natuurlijke omgeving. 

• Mapping: de ‘customer journey’ in kaart brengen. 

• Interculturality: wat betekent ‘cultuur’ en hoe ga je ermee om. 
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• Lifestyle: zich aanpassen aan de levensstijl, stemming en motivaties van reizigers. 

• Experience: memorabele ontmoetingen en ervaringen creëren. 

• Storytelling: inspirerende verhalen vertellen. 

  
 
 

2.7 Samenwerking met Karavaan  

Karavaan is een Jeugdorganisatie erkend door de Vlaamse Overheid sinds 1975.  Kernactiviteiten zijn 

gecertificeerde Tour Leader Trainingen en Poortwachters voor 'Verantwoord Toerisme. Jaarlijks reizen 

+400 Reisleiders wereldwijd. 

VVTA zetelt in de Stuurgroep Duurzaam Reizen van Karavaan.  

 

2.8 Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme  

Het Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme (LNDIT) richt zich tot alle docenten van de 
Nederlandstalige bachelors Toerisme en Hotelmanagement en de master in Toerisme, leerkrachten van 
de secundaire toerismescholen en van centra volwassenenonderwijs onthaal  en/of toerisme. 
Doelstellingen zijn: 

• Uitwisseling en opbouw van kennis rond de integratie van Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de 
curricula van opleidingen Toerisme & Hotelmanagement. 

• Uitwisseling van kennis en ervaring tussen onderwijs en werkveld rond innovatieve, duurzame 
en toekomstgerichte initiatieven. Met aandacht voor trends. 

Alle activiteiten werden in 2021 ‘on hold’ gezet wegens covid-19. 
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OVERZICHT KENNISOVERDRACHT  

  

ACTIVITEIT  DATUM  LOCATIE  DEELNEMERS  
ZIJN…  

AANTAL  
DEELN  

IN OPDRACHT 
VAN  

Guest lecture: Sustainable 
Entrepreneurship 

23 feb 21 online Bachelor 
students 

42 Thomas More 
International 
tourismbachelor  

Cafe Isto International: 
Tourism & Gender 

08 mar 21 online  ondernemers 
sociaal 
toerisme 

40 ISTO 

Webinar Celebrating 
women-led social 
entrepreneurship projects 
in travel 

25 mar 21 online travellers 35 Impact Travel 
Alliance 

Guest lecture: ViaVia 
Traveller cafés, social 
entrepreneurship in 
tourism 

20 apr 21 online Master 
students 

22 Stede  

Gastcollege: Joker & de 
Sdg’s 

26 apr 21 online Bachelor 
students 

34 Vives Brugge 

To become a social 
entrepreneur: Sustainable 
entrepreneurship 

26 apr 21 online Medewerkers 
Sundry Seeds 
en ViaVia cafés 

11 Sundry 
Seeds/ViaVia 
cafés 

Guest Lecture: community 
tourism of Kara-tunga in 
Karamoja Uganda 

04 mei 21 online Master 
students 

25 Stede 

To become a social 
entrepreneur: One 
mission, one vision 

10 mei 21 online Medewerkers 
Sundry Seeds 
en ViaVia cafés 

12 Sundry 
Seeds/ViaVia 
cafés 

Guest lecture: En route to 
a flourishing destination, 
the city of Mechelen 

12 mei 21 online Master 
students 

25 Stede 

To become a social 
entrepreneur: community 
building & inspired by 
differences 

01 jun 21 Sundry 
Seeds 
Mechelen 

Medewerkers 
Sundry Seeds 
Mechelen en 
Leuven 

9 Sundry 
Seeds/ViaVia 
cafés 

To become a social 
entrepreneur: 
Approaching the future 

14 jun 21 online Medewerkers 
Sundry Seeds 
en ViaVia cafés 

12 Sundry 
Seeds/ViaVia 
cafés 
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ACTIVITEIT  DATUM  LOCATIE  DEELNEMERS  
ZIJN…  

AANTAL  
DEELN  

IN OPDRACHT 
VAN  

To become a social 
entrepreneur: Leading by 
doing 

24 jun 21 online Medewerkers 
Sundry Seeds 
en ViaVia cafés 

10 Sundry 
Seeds/ViaVia 
cafés 

Workshop Graduation day  25 sep 21 University 
of Padua 

Master 
students 

18 Stede  
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