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Agenda vandaag

• Uitleg SUSTOUR
• Ondersteuningsprogramma
• Voordelen
• Aanmeldproces
• Over Travelife
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Over SUSTOUR

Bevordering van duurzaamheid in de Europese touroperatorsector via een door het bedrijfsleven geleide
aanpak 2020-2023

Ø Het doel is om meer dan 175 Europese touroperators en reisbureaus (MKB's) in staat te stellen en te
ondersteunen bij het implementeren van duurzaamheidsprincipes in hun bedrijven en 
toeleveringsketens.

Ø Gefinancierd door het COSME-programma van de EU dat het concurrentievermogen van kleine en 
middelgrote ondernemingen bevordert.

Ø Onderdeel van de Europese Green Deal met als doel klimaatneutraliteit in 2050 en 55% reductie van 
broeikasgassen in 2030.
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Project partners
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• European Centre for Eco and Agro Tourism (ECEAT), Nederland

• The European Travel Agents and Tour operator Associations (ECTAA), België

• FUTOURIS, Duitsland

• Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR), Nederland

• Association of Croatian Travel Agencies (UHPA), Kroatië

• The Association of Finnish Travel Industry (SMAL), Finland

• Portuguese Association of Travel Agencies and Tourism (APAVT), Portugal



Ondersteund door:
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MKB ondersteuningsprogramma
• MKB’s hebben de mogelijkheid om door de EU gefinancierde ondersteunende diensten te

ontvangen om hun duurzaamheidsbeheer en -prestaties te verbeteren.
• De deadline voor aanmelding is dinsdag 10 mei.
• Projectactiviteiten lopen van juni 2022 – juni 2023
• Bedrijven kunnen verschillende modules kiezen en combineren:
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Accelerator programma

• Supply chain management
• Carbon management
• Plastic management
• Kustexcursie certification

Certificeringsprogramma



Certificeringsprogramma
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• Implementeer duurzaamheidsnormen, oplossingen en managementsystemen in je bedrijf
• Intensieve ondersteuning in het Travelife certificeringsproces (training, coaching en auditing services)
• Diensten worden geleverd in het Engels, Kroatisch, Fins, Frans, Nederlands, Portugees, Duits of Grieks.
• MKBs kunnen kiezen wat ze tegen juni 2023 willen bereiken:

ü Meerdaagse introductietraining over duurzaamheidscriteria
ü Coachende ondersteuning bij het maken van een nulmeting, 

actieplan, duurzaamheidsbeleid en rapportage
ü Individuele en groepscoaching
ü Vergaderingen/evenementen uitwisselen met andere

deelnemende bedrijven
ü Online audit & erkenning als "Travelife Partner"

Alle diensten zoals voor Travelife Partner, plus:

ü Gevorderde (thema) trainingen
ü Coachingsondersteuning met gecertificeerde criteria
ü Desk en on-site audits
ü Award voor "Travelife Certified"



Accelerator programma
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• Krijg ondersteuning bij het werken aan specifieke duurzaamheidsonderwerpen
• Aanvullend of onafhankelijk van het duurzaamheidscertificeringsprogramma
• Gecertificeerde bedrijven kunnen hun impact op duurzaamheid vergroten
• Word een pionier in de branche en ontwikkel innovatiestrategieën
• Diensten worden geleverd in het Engels

De onderwerpen:
1. Supply chain management: Train en beoordeel leveranciers (accommodaties & touroperators) op

duurzaamheid
2. CO2 management: beoordeel en verbeter de CO2-voetafdruk van reispakketten, waardoor een

klimaatvriendelijker portfolio ontstaat
3. Plastic management: training, risicobeoordeling en reductiestrategie voor organisatie en leveranciers
4. Certificering van excursies aan wal: training, beoordeling en certificering van excursies aan wal



Voordelen
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• Jij bepaalt het doel en kiest de ondersteuningsmodules van 
voorkeur!

• Opgeleide en ervaren duurzaamheidsexperts ondersteunen je 
in het proces.

• De deelname aan het project is gratis voor ANVR leden (Alle 
andere bedrijven betalen hun eigen bijdrage van 200-400€.)

• Als je al Travelife Partner bent blijf je wel lidmaatschap betalen.
• Het proces is eenvoudig:

• U ontvangt virtuele vouchers voor de geselecteerde
diensten

• Na elke projectactiviteit overhandig je de voucher aan je 
(vooraf geselecteerde) trainer

• De trainer wordt betaald door SUSTOUR (inclusief
reiskosten)



Wie kan zich aanmelden?
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• Touroperators en reisbureaus (NACE 79)
• Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) 

met een eigen onafhankelijke juridische status

• Bedrijven die zijn gevestigd in een EU-lidstaat of IJsland, VK, Montenegro, Noord-Macedonië, Kosovo, 
Servië, Bosnië en Herzegovina, Albanië of Turkije.

• Bedrijven die nog geen alternatieve financiering hebben ontvangen in het kader van het COSME 
TOURCOOP-programma.

• Bedrijven die de afgelopen 5 jaar niet zijn vervolgd voor gezondheids-, duurzaamheids-, human resources-
en belastingovertredingen.

SME definition of the European Commission



Aanmeld proces
• Log-in op het ANVR platform > Verantwoord Toerisme > Actie > 

Planning & reporting > Apply to SUSTOUR (groene knop)

• Vul het aanvraagformulier in het Engels in:
• Contact en bedrijfsgegevens
• Bestaande interesste/implementatie van duurzaamheid
• Ambities
• Keuze uit ondersteunende diensten
• Toewijding aan ondersteuningsprogramma

• Je kunt het rapport tussentijds opslaan en later afmaken

• Dien je aanvraag in vóór de deadline op dinsdag 10 mei

• Geselecteerde bedrijven worden begin juni 2022 geïnformeerd

• Project activiteiten starten eind juni 2022
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Aanmeldformulier
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Meer informatie vind je op 
travelife.info/sustour


