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74 VVV-professionals die 45 toonaangevende Europese steden in 
23 landen vertegenwoordigen, woonden de 9 e CityDNA TIC 
Expert Meeting op 24-25 november 2022 in Göteborg bij om 
kennis en best practices uit te wisselen over de sociale, 
ecologische en economische duurzaamheidsagenda. 
  

DE MEEST DUURZAME STAD TER WERELD 

Het evenement vond dit jaar plaats in de stad Göteborg in Zweden, die door 
de GDS-index voor het zesde jaar op rij is uitgeroepen tot de meest duurzame 
bestemming ter wereld . 
Het evenement werd gehouden in het Zweedse Exhibition & Congress 
Centre en Gothia Towers , die ondertekenaars zijn van United Nations Global 
Compact, 's werelds grootste duurzaamheidsinitiatief voor bedrijven. 
  

DUURZAAMHEID VANUIT TIC-STANDPUNT 



De impact van COVID-19, de oorlog en de klimaatcrisis hebben en blijven 
het gedrag van burgers, consumenten en reizigers fundamenteel 
veranderen. Hoewel deze gebeurtenissen het algehele gevoel van controle 
hebben ondermijnd, heeft de collectieve reactie op deze enorme 
uitdagingen ons geweldige lessen geleerd over de kracht van cohesie en 
focus. 

De klimaatcrisis, de grootste uitdaging, is zo groot dat men zich 
machteloos kan voelen bij het aanpakken ervan. Dat gezegd hebbende, het 
kan en moet door iedereen worden aangepakt door middel van individueel 
en collectief gedrag. 

“Als Tourist Information Services zijn wij de stem van de consument, de adviseur 
van bezoekers en bewakers van onze steden. Door best practices op het gebied 
van 'duurzaamheid' toe te passen op al onze activiteiten en belanghebbenden, 
zoals personeel, bezoekers, management en industrie, kunnen we onze unieke rol 
ten opzichte van bezoekers en industrie benutten voor de verbetering van onze 
bestemmingen op de lange termijn.” zei Pablo Ortega Novillo , voorzitter 
van de CityDNA Tourist Information Centres Knowledge Group 
De 9 e TIC Expert Meeting definieerde de duurzaamheidsuitdaging en 
ontwikkelde via workshops een reeks praktische TIC-interventies om de 
sociale, economische en ecologische dimensies van duurzaamheid aan te 
pakken. 

De eerste workshop over duurzaamheidsfactoren voor TIC's werd 
georganiseerd en gemodereerd door toerismeadviseur Gabriela 
Schweinberger  . De deelnemers bespraken 4 verschillende onderwerpen 
die deel uitmaken van de 17 UNWTO SDG's: 

• Gezonde werkomgeving & Opleiding & Bijscholing 

• Economische groei 

• Verantwoorde consumptie en productie 

• Sterke partnerschappen voor de doelen 

Door de opzet van de workshop konden ideeën en suggesties worden 
verzameld die met alle deelnemers werden gedeeld. 

De tweede Workshop werd georganiseerd en gemodereerd door Karoline 
Wiegerink en Jan Huizing van Hotelschool Den Haag . De workshop over 
betrokkenheid van de lokale bevolking bij TIC stelde deelnemers in staat om 
hun gastvrije ervaringen te delen, hoe hun TIC's waarde creëren en wat ze in 
de toekomst gaan doen! 



De aanwezigen hoorden ook casestudy's van Europese TIC-collega's en 
externe bedrijven ( Visit Antwerp, Kiruna Lapland, Fáilte Ireland, Generalitat de 
Catalunya, Cartonlab en ETFI-Stenden University ). 
  

 

 
Van links naar rechts: Pablo Ortega Novillo, Lidia Fedchuk, Anna Vilchynska, 

Annelie Karlsson & Pauline Froger 

 

TIC HOSTMANSHIP AWARD 2022 

Lidia Fedchuk en Anna Vilchynska van het toeristenbureau van 
Lviv waren de trotse ontvangers van de CityDNA TIC Hostmanship 
Award. De oorlog stopte het toerisme en Oekraïense TIC-professionals 
hebben de internationale media en andere Oekraïners in de meest 
afschuwelijke tijden geholpen. Lidia en Anna ontvingen namens alle 
Oekraïense TIC-professionals de CityDNA TIC Hostmanship Award 2022 
voor hun uitstekende werk in 2022. 
“De prijs gaat naar toeristische professionals die iets uitzonderlijks hebben 
gedaan voor hun stad. In dit geval gaat het veel verder dan normaal. De 
toeristenprofessionals in Oekraïne hebben enorme moed getoond, maar ook 
andere menselijke waarden zoals vrijgevigheid en veerkracht, en zijn voor ons 
allemaal een voorbeeld geworden van de hoogste normen van openbare 
dienstverlening.” concludeerde Pablo Ortega Novillo . 
  

  

De volgende City Destinations Alliance TIC Expert Meeting vindt plaats in 
Bologna op 23-24 november 2023. 

 


