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From more to better; from bigger to flourishing



United Nations Sustainable Development Goals 
2030

Source: CBI and www.tourism4sdgs.org

Toerisme kan een bijdrage hebben in duurzaamheid
in deze doelstellingen

Bedenk en tranformeer de toeristische industrie
om:

lokale gemeenschappen te ondersteunen
bewaren van de lokale cultuur en biodiversiteit
terwijl we memorabele momenten willen creeren
voor bezoekers

Is in stand houden van een bestemming genoeg?

http://www.tourism4sdgs.org/


We bereiken grenzen aan wat we onze 
leefomgeving aan doen. We moeten meer doen 
dan in stand houden van:

Regeneratief toerisme is fundamenteel anders dan duurzaam 
toerisme. 

De bedoeling is dat toeristen een bijdrage hebben aan een 
verbetering van de omgeving. Dus niet gewoon achterlaten zoals 
het is……………..

Dit betekent dat alle partijen in de keten verantwoordelijk zijn 
voor een transformatie van toeristische ontwikkeling: 

In Nederland verwoord in de Agenda 2020: Bewuste 
Bestemmingen. 



Regeneratief 
toerisme betekent:

• Revitaliseren

• Regenereren

• Kansen door ontwikkelen

• Innoveren

• Een andere mindset

• Ander (transformatief)  leiderschap

• Economische groei herdefiniëren

• Marktontwikkeling

• Het is meer dan een buzzword geworden. Het 
lijkt een trend te zijn die soms met andere 
woorden wordt omschreven: slow tourism or 
mindful tourism



Achtergrond nieuw paradigma

Klimaat verandering
Stijging waterspiegel, droogte, bosbrand, glestjers smelten, hittegolf,  etc,

Grenzen aan groei

De pandemie

De markt

Veranderingen in de maatschappij:
niet probleemoplossend werken
de betekenis economie



The ICEBERG model 
Anna Pollock



Anna Pollock “People 
and places flourish 
where and when there 
is a passionate 
commitment to a 
shared, higher purpose.

Flourishing places and 
people operate at their 
peak expressing joy, 
vitality, adaptability, 
resilience and creativity.

https://youtu.be/-5Fs3BM7g2E (Vlaanderen)

https://youtu.be/5RmT5IyFHVs

(Ieper)

https://youtu.be/-5Fs3BM7g2E
https://youtu.be/5RmT5IyFHVs


De betekenis economie
Kees Klomp

https://www.etiquet.nl/post/de-betekeniseconomie-ruimte-voor-ondernemers-met-impact
https://youtu.be/oDFynv5i4hk (Pledge Palau)

Economie/gedrag

https://www.etiquet.nl/post/de-betekeniseconomie-ruimte-voor-ondernemers-met-impact
https://youtu.be/oDFynv5i4hk


Doelen

• Een verandering in ons economisch model 
van groei

• Aandacht voor kwaliteit van leven

• Meer aandacht voor betekenis, ervaring, en 
gezondheid

• Inclusie van minder bedeelden

• Behoud en verbetering van biodiversiteit

• Een holistische aanpak van toerisme: de 
keten is van belang



De basis:

• Streef een ‘bewuste bestemming’ te worden die regeneratief is 
maar ook gastvrij (zie Agenda CELTH)

• Werk samen met de wetenschap voor innovaties in de sector

• Visionair leiderschap in samenwerking met belanghebbenden

• Beoordeel met alle stakeholders waar de grenzen liggen aan 
groei. Maak indicatoren om succes te meten. 

• Ondersteun innovaties die een positieve bijdrage hebben aan 
duurzaamheid en een verbetering. Dat kan zijn op het gebied 
van People. Planet en Profit.

• Creëer bewustwording van en beloon positief gedrag van 
toeristen en maak het visueel



Time to talk!

• Sir David Attenborough warns that humans ‘have 
overrun the world’ in new trailer – YouTube

• Working with nature, rather than against it

• Building back better:

• Tourism can make the world a better place 
and be a powerful force for good

• IF managed responsibly by the communities 
that receive guests

Laten we discussiëren met behulp van stellingen:

https://www.menti.com/al3noew5feff 

https://www.youtube.com/watch?v=0yg4i8lCu0g




Meer informatie

• Taking sustainable tourism to the next level: 
https://www.youtube.com/watch?v=4YE54zPI2pE

• Ecosystem Restoration Camps – Home

• Taking Regenerative Tourism to Scale - Everyone has a Role to Play - Regenerative 
Travel

• Home - Conscious Travel

• https://www.celth.nl/agenda-bewuste-bestemmingen

• www.cbi.eu/regenerative tourism

• Kate Raworth. De donut economie.

• https://www.youtube.com/watch?v=PCAx3TG8LkI

https://www.youtube.com/watch?v=4YE54zPI2pE
https://ecosystemrestorationcamps.org/
https://www.regenerativetravel.com/impact/taking-regenerative-tourism-to-scale-everyone-has-a-role-to-play/
http://www.conscious.travel/
http://www.cbi.eu/regenerative
http://www.cbi.eu/regenerative
https://www.youtube.com/watch?v=PCAx3TG8LkI

