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Fair Tourism
Achtergrondinformatie
Toerisme is de derde belangrijkste
economische sector in de EU. Hoewel
toerisme een positieve impact heeft op
economische groei en werkgelegenheid, is
het ook een industrie die veel grondstoffen
verbruikt, een grote ecologische voetafdruk
heeft en een bedreiging kan zijn voor
cultureel erfgoed.
Om hieraan het hoofd te bieden promoten
zowel beleidsmakers als consumenten
duurzaam toerisme en Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemerschap (MVO).
Micro en kleine ondernemingen zijn echter
niet voldoende vertrouwd met deze
begrippen. Uit onderzoek blijkt bovendien
dat 95% van de ondernemingen in toerisme
minder dan 10 werknemers heeft. Hun
managers hebben over het algemeen geen
toegang tot informatie over MVO en de
bestaande MVO-concepten zijn niet op maat
van micro en kleine ondernemingen.

Dit project loopt over twee jaar, van 1
september 2014 tot 31 augustus 2016.

Projectactiviteiten
EEN:
Een Europees onderzoek moet in kaart
brengen in welke mate MVO gekend is bij
micro en kleine ondernemingen.
TWEE:
Op basis van de resultaten van het onderzoek
zullen training modules ontwikkeld worden
voor de implementatie van MVO in micro en
kleine ondernemingen.
DRIE:
Een Fair Tourism beleidsnota zal de ervaringen
en resultaten van het project belichten. De
nota zal eveneens aanbevelingen bevatten
aangaande het opnemen van MVO in de
curricula van onderwijsinstellingen en ter
oriëntering van Europa’s beleid aangaande de
arbeidsmarkt en haar regionale, economische
en ecologische ontwikkeling.
Om het Fair Tourism project verder te volgen
kan je surfen naar de projectwebsite:
http://fairtourism.eu

Fair Tourism
Korte projectomschrijving
In de eerste fase van het project wordt een
online vragenlijst opgesteld die kan ingevuld
worden door relevante stakeholders,
vertegenwoordigers van de verschillende
doelgroepen en Europese experten. De
analyse en evaluatie van de antwoorden zal
uitmonden in een onderzoeksrapport.
De resultaten van het onderzoek worden
verwacht de gaten in de kennis rond MVO
bloot te leggen. Op basis daarvan zal een
cursus ontwikkeld worden met training
modules die beantwoorden aan de noden
van
Europese
micro
en
kleine
ondernemingen in de toeristische sector
betreffende MVO.
De cursus is conform de ECVET principes,
EQF niveau 5. Tussen 6 à 8 training modules
zullen ontwikkeld worden, elk goed voor 10
ECVET kredietpunten. Na een formele
evaluatie ontvangen de geslaagde cursisten
een certificaat of diploma MVO in Toerisme
voor Micro en Kleine Ondernemingen.

