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Toerisme
industrie

is

een

belangrijke

In Europa en andere continenten blijft de
toeristische sector één van de belangrijkste
industrieën, welke jaarlijks 100.000 nieuwe
banen creëert.

De resultaten van dit project zullen
voornamelijk van belang zijn voor de
toerisme en hospitality sector, maar kunnen
ook toegepast worden op KMO’s uit andere
sectoren.

…maar relatief onbekend
Toerisme wordt vaak beschouwd als het
laatste redmiddel om de economie van
minder ontwikkelde regio’s te bevorderen.
Momenteel groeit het Europese toerisme op
een laag pitje. Het is te verwachten dat
Europa haar positie als belangrijkste
reisbestemming zal verliezen in de nabije
toekomst.

…wegens
een
tekort
geschoolde
werkkrachten
bedrijfsopvolgers.

aan
en

De toerisme sector kampt vaak met lage
lonen, minder goede werk condities, een
hoog
personeelsverloop,
informele
tewerkstelling en een tekort aan goede
infrastructuur.
Wat resulteert in een merkbaar tekort aan
toerisme professionelen, voornamelijk
bedrijfsopvolgers. Het is van belang dat
bedrijven en potentiele bedrijfsopvolgers
geïnformeerd worden over de sector.

Waarover gaat dit project?
Het Best Boss project tracht het probleem
van personeelstekort op te lossen door alle
belanghebbende in de sector te integreren
in de Best Boss inventaris. Welke zal
ontwikkeld en geïmplementeerd worden
door het partnerschap op de noden van
bedrijfopvolging procedures.

De start!
Het project is opgebouwd
opeenvolgende activiteiten:

uit

drie

1: Europese bevraging + Analyse
2: Beoordelingsprocedure en Tool Box
3: Beleidspaper
De Europese bevraging is het startpunt voor
verder onderzoek. Op deze manier geven we
de huidige situatie weer en belichten we de
problemen
inzake
competenties
en
kwalificaties van personeel.

De volgende stappen:
Na de Europese bevraging, zullen we een
tool box ontwikkelen welke de zoektocht
naar
bedrijfsopvolgers
zal
moeten
vereenvoudigen.
Gedurende de looptijd van het Best Boss
project zal de tool box grondig getest
worden op verschillende bedrijven, welke
zich in de transitiefase van overname
bevinden.
Om de ervaringen en resultaten van het
project te delen zal er een finale
beleidspaper worden gepubliceerd. Op deze
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manier zal de toerisme industrie gebruik
kunnen maken van de resultaten van het
project.

Mr. Shyam Patiar (patiar1s@gllm.ac.uk)
www.gllm.ac.uk

Wie is Best Boss?

RO: Bucharest University of Economic Studies
Mrs. Gabriela Tigu (gabriela.tigu@ase.ro)
www.ase.ro

Alle acht partners zijn afkomstig uit regio’s
waar de toerisme industrie zich meer en
meer richt op bedrijfsopvolgers.
Best Boss vertegenwoordigt een Europees
netwerk van toerisme professionals:

SI: University of Primorska, Faculty of
Education
Mr. Mitja Krajnčan (info@upr.si)
www.upr.si

AT: European Network for Transfer and
Exploitation of EU Project Results (E.N.T.E.R.)
Mr Michael Schwaiger
(office@enter-network.eu)
www.enter-network.eu
BE: ViaVia Tourism Academy
Mr. Sanne Cras
(sanne@viaviatourismacademy.com)
www.viaviatourismacademy.com
BG: Chamber of Commerce and Industry Dobrich
Mrs. Reneta Palova (rpalova@cci.dobrich.net)
DE: FHM Schwerin - University of Applied
Sciences
Mr. Torsten Fischer (fischer@fh-mittelstand.de)
www.fh-mittelstand.de
DE: mbi Mecklenburger Bildungsinstitut GmbH
Mr. Manfred Hartz (m.hartz@nachfolge-mv.de)
www.nachfolge-mv.de
UK: Grwp Llandrillo Menai, Wales

Meer informatie is beschikbaar op de project website:
www.bestboss-project.eu
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