
Vakantie voor iedere Fries 

Is vakantie van levensbelang? Dat kun je je afvragen als de energiekosten de pan uitvliegen, 
je amper geld hebt voor de dagelijkse kost, je op de voedselbank bent aangewezen, 
schulden hebt …  

Of is het juist dan van belang? Even verlost te zijn van die dagelijkse sores, je kinderen vrij 
en onbekommerd kunnen rondrennen en een andere omgeving nieuwe energie geeft. 

Zo’n 33.000 Friezen leven in armoede, dat wil zeggen hebben een inkomen, dat niet 
toereikend is om gewoon te kunnen leven. Gezien de huidige ontwikkelingen m.b.t. de gas- 
en energieprijzen is de kans groot dat deze groep ‘arme werkenden’ groter wordt en ook zij 
hun kinderen geen vakantie kunnen geven. Voor hen geldt dat ze niet de middelen hebben 
om hun rekeningen te kunnen betalen, boodschappen te doen, de kapotte wasmachine te 
vervangen en laat staan met vakantie te kunnen.  

Op alle fronten wordt gepoogd deze gezinnen bij te staan, met bijzondere bijstand, de 
voedselbank, schuldsanering, steunfondsen, kerken en particuliere instanties en inderdaad 
ook initiatieven om een weekje weg te kunnen.  

In Nederland en ook specifiek in Friesland zijn o.m. de Stichting Weekje Weg, De 
Vakantiebank, kerken  en private recreatieondernemers actief om vakantie voor de minima 
mogelijk te maken. Toch is het bij lange na niet toereikend en is meer nodig om tot een 
volwaardig aanbod te komen. Er zijn al veel voorbeelden die ook in Friesland verder zouden 
kunnen worden ontwikkeld. 

Toerisme Alliantie Friesland heeft het initiatief genomen partijen en initiatieven bij elkaar te 
brengen om tot een beter aanbod te komen. TAF gaat onderzoeken of het mogelijk is voor 
elke Fries - ongeacht zijn of haar inkomens- en of leefsituatie - om tenminste één keer per 
jaar op vakantie te kunnen gaan en daarvoor waar mogelijk bijdragen aan het verbeteren en 
uitbreiden van het aanbod. Om dat te bereiken zullen we als TAF in de eerste plaats het 
onderwerp moeten aggenderen zodat partijen gezamenlijk over deze uitdaging na willen 
denken. 
 
Een dergelijk initiatief heeft alleen kans van slagen als het gebaseerd is op wat de mensen 
waar het voor bedoeld is zelf direct bij betrokken worden. Wat willen zij, en vooral wat niet, 
hoe zou het aanbod er uit moeten zien en wat zijn de valkuilen.  
Daarnaast is de steun van het openbaar bestuur van belang, Rijk, Provincie en Gemeenten 
(politieke partijen) kunnen een belangrijke steun zijn bij het verdere onderzoek naar de 
mogelijkheden en kunnen het proces faciliteren. Ook zullen zij (waarschijnlijk) hun regelingen 
er op moeten nalopen. Al snel wordt iets gelabeld als inkomenssteun of zijn er regels 
waardoor iets niet mag. Daar moet op voorhand rekening mee worden gehouden. 
De provincie heeft in het bestuursakkoord 2019 – 2023 - Geluk op 1 – gezet. Daarin staat 
inclusiviteit, de kwaliteit van leven en het geluk van iedere Fries bovenaan. In het perspectief 
van de verkiezingen is het belangrijk de lijn uit het bestuursakkoord door te trekken naar de 
komende jaren en het principe van geluk voor elke Fries ondersteund blijft door de nieuwe 
coalitie, waarin het voor meer Friezen als gevolg van o.m. inflatie en stijgende kosten 
aannemelijk is dat zij in de problemen zullen komen. 
 
Het initiatief van TAF is één van de manieren om bij te dragen aan het geluk van een 
specifieke groep Friezen. Door partijen bij elkaar te brengen die vanuit verschillende 



invalshoeken bezig zijn met het vinden van oplossingen voor mensen die in de knel zitten 
ontstaan weer nieuwe ideeën en mogelijkheden.  
De provinciale politiek kan op verschillende manieren bijdragen. Naar het voorbeeld van 
Financieel Fit Fryslân (een programma dat mede door de provincie mogelijk wordt gemaakt) 
kan ook het initiatief van TAF concreet bijdragen aan realisatie van de doelstellingen van het 
provinciaal bestuur. Mensen uit de ellende helpen en perspectief bieden, maar ook zorgen 
voor ontspanning en het opdoen van positieve ervaringen. TAF vindt het belangrijk dat 
iedereen mee kan doen in de maatschappij en dat ieder mens recht heeft op vakantie.  
 
Het initiatief richt zich op alle mensen en partijen die betrokken zijn bij het verbeteren van het 
welzijn (en geluk) en de leefomstandigheden van Friezen die onder de armoedegrens leven. 
TAF haakt aan bij wat er al is, onderzoekt wat de behoefte is, verbindt initiatieven die elkaar 
kunnen versterken en wil onderzoeken welk nieuw aanbod en welke nieuwe mogelijkheden 
moeten worden ontwikkeld. Het ultieme resultaat: 
 
                               (Geluk op 1) Vakantie voor iedere Fries 
  
 


