
     
 

Ochtendprogramma in Media Plaza - woensdag 11 januari 2017:                      

‘Human Rights in Tourism’ 
                                            

09.00 uur         Ontvangst in de Bar Zone  

09.30 uur         Welkom en opening - Frank Oostdam, voorzitter/directeur ANVR  

09.45 uur ‘Human Rights = Good Business’ - Sandra Bruinse, Omnimind   

                           (De overige speakers zijn Engelstalig)  

10.05 uur ‘Human Rights in Tourism’ - Antje Monshausen, Manager Tourism Watch Brot  

                          für die Welt  

10.25 uur Bekendmaking nominaties ‘Sustainable Travel Award’  

10.30 uur        Coffee break & netwerken  

11.00 uur ‘Round Table of Human Rights in Tourism’ (support & best practices) - Petra  

                          Thomas, CEO Forum Anders Reisen 

11.20 uur ‘Human Rights & Impacts Assessment’ (case practices) - Matthias Leisinger,  

                           Voormalig Vice President Corporate Responsibility Kuoni 

11.40 uur ‘How to bring Human Rights into the culture of a tour operators’ business’ -  

                           Nikki White Wright, Director Destinations & Sustainability ABTA  

12.00 uur Panel discussion and questions from audience - Moderator: Theo Noten,  

                          Program  Manager ECPAT Netherlands 

12.30 uur         Informele netwerklunch, culinair aangeboden door Catalan Tourist Board 

 

                                            

  

http://www.catalunya.com/what-to-do/savour


Middagprogramma - woensdag 11 januari 2017 - 1e ronde 13.30-14.30 uur 

1. Human rights & Good Business into Practice  

Matthias Leisinger (Independent Corporate Responsibility and sustainability advisor) 

 

This workshop supports the participants to identify human rights related risks and improvement 

opportunities for their operations and business relationships and to develop solutions and approaches 

for their business. Participants will learn how to identify and address the potential and actual human 

rights impacts of their company and what concrete steps for their organisation could look like. 

 

2. Onder de oppervlakte: de invloed van het onbewuste brein op duurzaam toerisme  

Rick Baggermans, Maverick   

 

Reizen en verblijven moet duurzamer worden. Naast de branche, is ook de toerist verantwoordelijk. 

Zij oefenen invloed uit met de keuzes die zij maken en het gedrag dat zij vertonen. Hoe stimuleren 

we toeristen om te verduurzamen? Neem een duik onder de oppervlakte en verken het 

onderbewuste. Hier worden veel keuzes gemaakt en ontstaat een groot gedeelte van ons gedrag. In 

deze workshop leer je hoe je in kan spelen op het onbewuste brein om effectiever te communiceren 

en hoe je toeristen aanzet tot ander gedrag. 

3. 2-in-1 presentatie  

 

3a. CSR als driver van verandering en innovatie?  

Harald Buijtendijk (PhD researcher Reiswerk/CELTH/NHTV) 

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en de reissector steeds actiever op het gebied van CSR 

(Corporate Social Responsibility). Maar welke invloed heeft CSR op innovatie in de branche? Deze 

vraag wordt beantwoord als onderdeel van het CELTH PhD-project naar innovatiecapaciteit in de 

reisbranche. De studie onderzoekt de ontwikkeling van CARMACAL; een ICT-toepassing waarmee 

nauwkeurig de carbon footprint van reisproducten in kaart kan worden gebracht. Aan de orde komt 

hoe CARMACAL tot stand is gekomen, welke invloed deze heeft op de bedrijfsprocessen van 

betrokken organisaties en biedt managers tips over hoe een dergelijk innovatieproces effectief kan 

worden gefaciliteerd. 

 

3b. De plannen van ICAO m.b.t. luchtvaart en klimaatverandering  

Paul Peeters (NHTV) 

Wat houden deze ICAO-plannen in, welke effecten hebben deze op het milieu en wat zijn de 

gevolgen voor de Nederlandse reissector? Aangevuld met anekdotes over het werken in 

milieuworkshops met mensen van Boeing, Airbus, IATA en andere bedrijven, gekoppeld aan het 

promotieonderzoek van Paul Peeters. 

Middagprogramma - woensdag 11 januari 2017 - 2e ronde 14.45-15.45 uur  
 
1. Better holidays: vervolgstappen voor reisondernemingen 

Naut Kusters (Travelife) en Gerben Hardeman (ANVR) 

Je krijgt tips om aan de slag te gaan met de vervolgstappen van het Better holidays-programma voor 

reisondernemingen. Verschillende online tools helpen je om een actieplan te ontwikkelen en  



hierover te rapporteren. Je krijgt inzicht in hoe je een actieplan maakt en hoe je daarbij als 

reisonderneming rekening kan houden met de Sustainable Development Goals. Ook vertellen we je 

hoe je gemakkelijk een  online rapportage maakt op weg naar het Travelife bedrijfscertificaat.  

En tenslotte het belangrijkste: hoe breng je het in de praktijk. 

 

2. Kinderen & toerismesector: weeshuizen en vrijwilligerswerk    

Lotte Ghielen (Better Care Network) en Celine Verheijen (ECPAT Nederland) 

Wereldwijd gezien heeft gemiddeld 80% van de kinderen die in kinderhuizen verblijven (vaak 

weeshuizen genoemd) nog één of zelfs beide ouders. De meeste bezoekers en vrijwilligers zetten zich 

met de beste bedoelingen voor deze kinderen in, zich niet bewust van de situatie en van de mogelijk 

negatieve gevolgen van hun bezoek. Vrijwilligerswerk en bezoeken aan kinderhuizen houden niet 

alleen een onwenselijk systeem van kinderhuizen in stand; er zijn ook landen waarin het aantal 

kinderhuizen zelfs groeit door de vraag vanuit de toerismesector. Los daarvan spelen issues als 

hechtingsproblemen, risico op (seksueel) misbruik en kinderhandel een belangrijke rol. Tijdens de 

workshop gaan Lotte en Celine hier met de deelnemers dieper op in. 

3. 2-in-1 presentatie  

3a. How to manage your customers' enjoyment  

Ondrej Mitas (NHTV) 

Most tourism companies are convinced of their efforts to make their customers happy. There is still a 

dangerous level of price competition in the industry, however, and precious little evidence of how 

specific tourist experience design choice by management makes customers happy, enjoying their 

holiday, sharing on social media, and recommending the company. Evidence suggests there are three 

main mechanisms at play-interactions between people, including customers' friends and family, 

employees, and strangers; novelty, as in experiencing something new or different from daily life; and 

customer service basics, such as truth in advertising and hospitable behaviour by employees. 

Management recommendations and new questions raised by these effects are discussed. 

3b. Social media responsiveness of travel and tourism companies  

Jeroen Vinkesteijn (NHTV) 

Presentatie van de resultaten van hoe het toeristisch bedrijfsleven Twitter en Instagram inzet en de 

daarbij behorende responstestmeting. Deze respons laat zien dat, ondanks de bekendheid van de 

branche, op het gebied van snel en alert reageren op social media nog steeds veel te verbeteren is. 


