
Duurzame reisbestemming 

Saarland 
    

 

 

     

Hallo, 

 
allereerst wens ik je een gelukkig nieuwjaar. 

Ook dit jaar richten we ons op duurzaamheid als centraal transversaal thema 

voor de ontwikkeling van het toerisme in het Saarland. Nu we erin geslaagd zijn 
de strategische basis te leggen voor de ontwikkeling van duurzaam toerisme, 

moeten we de implementatie van duurzaamheid in de hele toeristische regio in 

de toekomst stimuleren. 
 

Deze nieuwsbrief belicht verschillende aspecten, bevindingen en ontwikkelingen 

in dit complexe onderwerp, presenteert projecten en pioniers uit de duurzame 
reisbestemming Saarland en bespreekt actuele brancheonderwerpen tegen de 
achtergrond van duurzaamheid. Het is voor ons ook belangrijk om het belang 

van duurzaamheid en daarmee duurzaam toerisme in een mondiale context te 
plaatsen. Daarom presenteren we in elke nieuwsbrief een van de 17 Sustainable 

Development Goals van de Verenigde Naties. 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van de nieuwsbrief en hoop dat ik u ideeën 
en kennis kan geven voor de gemeenschappelijke weg naar duurzaamheid. 



 

Met vriendelijke groet, 
Birgit Grauvogel 

     

 
  

     

Hercertificering duurzame bestemming 
    

 

 

Saarland opnieuw 
gecertificeerd als duurzame 
reisbestemming 
 

Het VVV-kantoor van Saarland bevordert het 
duurzame ontwerp van het toerisme in het 

Saarland als onderdeel van zijn taak op het 
gebied van bestemmingsbeheer.  
   

      

  
Een mijlpaal is de hercertificering van het Saarland als duurzame reisbestemming 
door TourCert in 2022. Actuele duurzaamheidsdiensten en kerncijfers werden 

zowel binnen het VVV-kantoor van Saarland als samen met de toeristische 
dienstverleners in het Saarland verzameld en gepresenteerd in een uitgebreid 

duurzaamheidsrapport.  
  
Belangrijke parameters zijn onder meer de kwaliteit van toeristische producten 

en diensten, zorgvuldig gebruik van middelen, bereikbaarheid en aanbod op het 
gebied van duurzame mobiliteit. 
Met de hercertificering als duurzame reisbestemming is de koers gezet voor de 

komende jaren. 
 
Minister van Economische Zaken Jürgen Barke: "Het Saarland laat het weer zien: 

we zijn een goed voorbeeld van verantwoord toerisme. Gefeliciteerd met de 
hercertificering! Toerisme is en blijft een belangrijke economische factor, 
werkgever en imagodrager voor het hele Saarland. Het is het doel - ook 

verankerd in ons toeristisch concept 2025 - om onszelf te positioneren en te 
ontwikkelen als een duurzame toeristische bestemming. De hercertificering is een 
groot succes voor het duurzaam en kwalitatief hoogstaand toerismeaanbod in 

onze regio.” 
  
 

 



 

     

Wie is TourCert? 
TourCert adviseert en begeleidt toeristische bedrijven en bestemmingen bij het 

implementeren van een duurzame en succesvolle manier van zakendoen. 
TourCert kwalificeert geïnteresseerden met advies, seminars en online trainingen 
die hen specialistische kennis van duurzaam toerisme bijbrengen. 

TourCert certificeert en kent het TourCert-zegel toe voor duurzaamheid en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen in het toerisme. Als eerste stap naar 
duurzaamheid biedt TourCert ook de duurzaamheidskwalificatie TourCert 

Qualified aan. 
     

 

 

Naar TourCert  
 

 
     

 
  

    

 

Duurzame projecten & pioniers in het 
Saarland 

    

 

voedsel verspilling 
    

 

https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/od3a58whpM8Wk4reqfGJ77bEPoORT2xiqrT534Ewm8aJVlHnmUm1uWe5-6RriueCNlqEiVvvgJYfkegIL-FJY6K2XQftP_cY86qWtwl7J8p1NL676qaBLvfEasew5inB5sf4puGk29sG7d6JFhwRby3BphYB4SVs0LyXDV3FdSj7Hf7mVO-Z0K4
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/od3a58whpM8Wk4reqfGJ77bEPoORT2xiqrT534Ewm8aJVlHnmUm1uWe5-6RriueCNlqEiVvvgJYfkegIL-FJY6K2XQftP_cY86qWtwl7J8p1NL676qaBLvfEasew5inB5sf4puGk29sG7d6JFhwRby3BphYB4SVs0LyXDV3FdSj7Hf7mVO-Z0K4


 

    

 

 

   

Wat kan de gastronomie doen om 

voedselverspilling tegen te gaan? Waar 
begint voedselverspilling? Hoe kan een 
keukenteam vooruit plannen en ons als 

gasten motiveren om het bord schoon te 
eten? Een interview met chef-kok Markus 
Keller van de herberg "Wern's Mühle". 

   

  

 

 

 

Naar het sollicitatiegesprek  
 

 
    

 
 

https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qKlWEezbUl4TGTN4ERV9D73VD81NVt7m21VuaScdMGIs7yrQ7Nvs6nr1_wa1Seq1Qk8HqyApTbJolNg36UBF-lJwIFiKcQ7Yn5_hqdl2XpHlQdt1PpSIravX_F91niu74ap3eiKtY1xk0Q7UOSfccLsu-GnC0Poh0M8jURdNRYI2KkeYQBYhlPbp66_B2zP424T_WDiQ38zuZ9RnLFNZyegOzWTy5yBRoD7vxNMoSxzc
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qKlWEezbUl4TGTN4ERV9D73VD81NVt7m21VuaScdMGIs7yrQ7Nvs6nr1_wa1Seq1Qk8HqyApTbJolNg36UBF-lJwIFiKcQ7Yn5_hqdl2XpHlQdt1PpSIravX_F91niu74ap3eiKtY1xk0Q7UOSfccLsu-GnC0Poh0M8jURdNRYI2KkeYQBYhlPbp66_B2zP424T_WDiQ38zuZ9RnLFNZyegOzWTy5yBRoD7vxNMoSxzc


 

   

 

Duurzaamheid in 
stadstoerisme 
 

De werkgroep “Duurzaam Stadstoerisme” van 

de TZS dient om ervaringen uit te wisselen, 
samen problemen op te lossen en projecten 
uit te voeren. 
 

 

Naar de post  
      

 

   

 

strategie voor 
klimaatbescherming 
 

In een meerfasenproces zal de TZS een 
strategie voor klimaatbescherming en 
aanpassing aan de klimaatverandering 

ontwikkelen om de uitdagingen van de 
toekomst aan te gaan. 
 

 

Naar de post  
      

 

   

Duurzame mobiliteit 
 

Toerismeprofessionals en verkeersplanners 
ontmoeten elkaar op de mobiliteitsdag. Het 

diende om kennis bij te brengen over 
duurzame toeristische mobiliteit en wordt 
gebruikt om overeenkomstige 

mobiliteitsaanbiedingen te ontwikkelen. 
 

 

Naar de post  
      

 

Hulp tips 
    

 

https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Wq7B9A485gYhJRf2ovm0OomfBttc7DULAq2fIESj1_QZ6g_tLBg7MB5_zJxRypRCBpE8vbvqFTu1J8s3M9v60Zqn7NgCyCIBHMbADdOYMjNFzF93XAPAbe9fYyBgNmwLh8Xb0fqe0fMgS8eTgjP3U-yMS8UATi7Mb0frVesNkwOWvE3hvN42Tq2n9TomDgx3NSon7VcY-SgKwRwJiWmC-NTXpN4SF_NlRnHNoFm5gu4ltkFXwu7HS-gamI8jgPhoFO9cQ5irjzheqND3EKttPAdKuYkvREeBnwmvoaI2z6ui_E6cYJXwE64Wa9bQuK9bXULZHLmcCQ
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Wq7B9A485gYhJRf2ovm0OomfBttc7DULAq2fIESj1_QZ6g_tLBg7MB5_zJxRypRCBpE8vbvqFTu1J8s3M9v60Zqn7NgCyCIBHMbADdOYMjNFzF93XAPAbe9fYyBgNmwLh8Xb0fqe0fMgS8eTgjP3U-yMS8UATi7Mb0frVesNkwOWvE3hvN42Tq2n9TomDgx3NSon7VcY-SgKwRwJiWmC-NTXpN4SF_NlRnHNoFm5gu4ltkFXwu7HS-gamI8jgPhoFO9cQ5irjzheqND3EKttPAdKuYkvREeBnwmvoaI2z6ui_E6cYJXwE64Wa9bQuK9bXULZHLmcCQ
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VP0ABMR0p1I46Br6NTPxxi1nwGbbIrxkWmavrRz5Tbrs3vuZ3h4RcCQ-GkxVzB9cDJKIBFSJgO458ltuSCMlIb-AKIniZoMqGg2qRPz1ckpCTGSzax2V-LqmDl5XZbvTU152SeeeqcdPYQPEcCxoT6T2XPgYzhBjs4mS8fjtlu0pSgIlBv6BBu0mOuVNlPtAsprQN2ZRp3f9reS2n-HaXsxvmeWbdujuvRxHXztNcTSAi5lu1abD0sSLK__fOeqrTHK5DHIJxlOkhGlSDL3KxnAwUPhkbspdziTWux5Endub-sTqAuUEyQdlKdgdth83ecrkrbOoFIMq0swHFfE1LrKjsEzhhZPidNOybigVFNgP3i1uQvJxf7Glipw
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VP0ABMR0p1I46Br6NTPxxi1nwGbbIrxkWmavrRz5Tbrs3vuZ3h4RcCQ-GkxVzB9cDJKIBFSJgO458ltuSCMlIb-AKIniZoMqGg2qRPz1ckpCTGSzax2V-LqmDl5XZbvTU152SeeeqcdPYQPEcCxoT6T2XPgYzhBjs4mS8fjtlu0pSgIlBv6BBu0mOuVNlPtAsprQN2ZRp3f9reS2n-HaXsxvmeWbdujuvRxHXztNcTSAi5lu1abD0sSLK__fOeqrTHK5DHIJxlOkhGlSDL3KxnAwUPhkbspdziTWux5Endub-sTqAuUEyQdlKdgdth83ecrkrbOoFIMq0swHFfE1LrKjsEzhhZPidNOybigVFNgP3i1uQvJxf7Glipw
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ELTpnyPhMAMJNvz3uIWQLdNd52DsY5svSkoxFGbSFee6TcivWabC17X99kLRNIOC9Dfd949cqZy2ukqkFtfmkWCcupaa3Cc3m81Y5kW0uaDpTYkY1R02QOCydLvt9VfgGBAH8LE5q2GRqQQkXzS7BbalQSlYe6XlwSdScoSLJbMWnnYfJjWggpAFiJbQfQur8UAs6bbE15AI20VVMAtOeINGMEs_FON2qJxYuWICu7LorTtUd9xch1JferOJSHD4KR0664RT8RnsSpzvAGBAkxqdZvrbGNpNtPx8yC0YXBhQmAz1ZKvfdQwebkvwMNALlbpVomJODB3rykD2os4xNengLQ2Wros
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ELTpnyPhMAMJNvz3uIWQLdNd52DsY5svSkoxFGbSFee6TcivWabC17X99kLRNIOC9Dfd949cqZy2ukqkFtfmkWCcupaa3Cc3m81Y5kW0uaDpTYkY1R02QOCydLvt9VfgGBAH8LE5q2GRqQQkXzS7BbalQSlYe6XlwSdScoSLJbMWnnYfJjWggpAFiJbQfQur8UAs6bbE15AI20VVMAtOeINGMEs_FON2qJxYuWICu7LorTtUd9xch1JferOJSHD4KR0664RT8RnsSpzvAGBAkxqdZvrbGNpNtPx8yC0YXBhQmAz1ZKvfdQwebkvwMNALlbpVomJODB3rykD2os4xNengLQ2Wros


9 tips om plastic te besparen 
 

In de afgelopen 60 jaar is er ongeveer 

8,3 miljard ton plastic 
geproduceerd. Aangezien minder dan 
10 procent van het tot nu toe 

geproduceerde plastic is gerecycled, 
belandt een niet onaanzienlijk deel 
daarvan in de oceanen. 
   

 

     

Daarom zou toerisme en hotellerie des te meer moeten inzetten op verantwoord 
gebruik van plastic en overschakelen op herbruikbare alternatieven of 

milieuvriendelijke of biologisch afbreekbare verpakkingen. We hebben tips 
verzameld om de vloedgolf van plastic tegen te gaan. 
     

 

 

 

Ga naar Artikel  
 

 
    

 
 

 

   

Energieadvies Saarland 
 

Saarland Energy Advice is een 
gezamenlijke informatie- en 
adviescampagne van het ministerie 

van Economische Zaken, Innovatie, 
Digitale Zaken en Energie, de 
energieleveranciers van Saarland en 

het Saarland Consumer Advice 
Centre.  

   

  

Het richt zich in de eerste plaats op publiekrechtelijke corporaties, op gemeenten, 
maar ook op bedrijven en particulieren. U kunt van maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur gebruik maken van het 
energieadvies per telefoon of e-mail.  
  

Uw contacten adviseren u gratis, competent en neutraal over de thema's energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie, evenals over financiële 
ondersteuningsprogramma's. 

Meer informatie is te vinden op de website van het ministerie en ARGE Solar . 
     

 

 

 

Voor energieadvies  
 

 
    

 
 

https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9ZrzAG_YZJjdegzNgo_BStpQiCWzufD5vX9nt7Zrg4sisbvBM2mgmrgz3IwWkUCZu6H9PeSSggAbvRpdfJxSgOJNga8j25M7EOG7w-9lrKb-tlYzRvN8ILdgJLll0-IwxTXP_hOsEWuo9Yz_as5ju7Jj0RYT_YvgFUIa0PTc-5OAjNwC7B2jDcrSplXCEKQbVueHZUVuWOOd2n4w1i6jIBJQVUviAlOrHP5fyVxQmj_SJHajiiKEHUgJgwKdweJddBPgTV1tAOFD2p3HHtam64GJZ79iHQ9s0JHcfQCDLsdgNdoaTTEKoyhOfV0
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9ZrzAG_YZJjdegzNgo_BStpQiCWzufD5vX9nt7Zrg4sisbvBM2mgmrgz3IwWkUCZu6H9PeSSggAbvRpdfJxSgOJNga8j25M7EOG7w-9lrKb-tlYzRvN8ILdgJLll0-IwxTXP_hOsEWuo9Yz_as5ju7Jj0RYT_YvgFUIa0PTc-5OAjNwC7B2jDcrSplXCEKQbVueHZUVuWOOd2n4w1i6jIBJQVUviAlOrHP5fyVxQmj_SJHajiiKEHUgJgwKdweJddBPgTV1tAOFD2p3HHtam64GJZ79iHQ9s0JHcfQCDLsdgNdoaTTEKoyhOfV0
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/16G5vR8Sn7-3zfxuYyImzjNIy-boyYdhywY6unqEFmrY3b7J84p-tpO01dYF1_DuYTMGhNFjDrnDn3-WuEW1tFuo_cflmqK5YNi4vfOKzK4VSgLSFBTm6FwyBruOyWhFjQaWTolTC1CX0bmyIw3jR_OhDitKuSgNNzMd1tumVm8Wdmm9wGAUKolUrnjO8YHMu4dabB-J0KwjroCvY8u8Zt3ZaiXCWt1Dh9TVKcXrBU7EVLF6PTxPLr3QH1JioHZJ-H_s1luoKtN62WWE9GWMA_rAj4S1aLJAjvbMOWXTBMA
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hMQZqZmaqws0lAD8Wl-vtzdoFfz-vp3mcxb6dKBEV2YQp9FMa6JwrneX-Km38moV9tskc1UHdeoNP0c7lDN00GeEyuUNsZI4qYpdqjTjrF6oHZDdPSwyxaBZGmnmYnMnf7EYaO0XKKM6kbOS3KT-cyI_XUT_wrV097mB2kkr8NmbIpeS2MzhkfHvMYObly09JeIfcGHd1STX7yK_wbcaqz-4A3EQfBW1K0oyIxr3bJT3UfD_twb1CDJoapVe9nXIHe1l
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6RV4I7E-oRFKTfbeYWBZa-WtKbjxfZRqBkTPnYgXABncIyKvum83TGxXFJAwEvztED23av1xxlLiY1giZJlzg2M5OSVU898Y8ynpMDGCgd8svppOqHRHiwLIta6qKSLi_hCpqKkElgaPKMFfPgkk_g9IjeHdYzGSTXVZffJ7q5-LIz872UQadhXMzev0b-3nk9OoERmucq74UJXaNUCBstCK_IEsN13dMJy_YAtGy7iuzRJvzuSoeqoPirjmphjMpyLgqI6HlGx3M5La6LEmHxaWGWNGBV5KeTAq6m9eG7U
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6RV4I7E-oRFKTfbeYWBZa-WtKbjxfZRqBkTPnYgXABncIyKvum83TGxXFJAwEvztED23av1xxlLiY1giZJlzg2M5OSVU898Y8ynpMDGCgd8svppOqHRHiwLIta6qKSLi_hCpqKkElgaPKMFfPgkk_g9IjeHdYzGSTXVZffJ7q5-LIz872UQadhXMzev0b-3nk9OoERmucq74UJXaNUCBstCK_IEsN13dMJy_YAtGy7iuzRJvzuSoeqoPirjmphjMpyLgqI6HlGx3M5La6LEmHxaWGWNGBV5KeTAq6m9eG7U


speciaal economisch 
stimuleringsprogramma 
 

Het speciale economische 
stimuleringsprogramma van het 

ministerie van Economische Zaken 
blijft de horecabedrijven in Saarland 
ondersteunen met een 

subsidieprogramma van 3 miljoen 
euro voor toekomstige investeringen. 
   

 

     

Met het speciale economische stimuleringsprogramma voor de horeca is het doel 
om de door de crisis geteisterde ondernemers perspectief te bieden en 

toekomstbestendige investeringen mogelijk te maken. 
  
Het Saarland moet worden gepresenteerd als een veilige en gevarieerde 

vakantiebestemming voor toeristen en Saarlanders. Om een aantrekkelijk 
aanbod voor vakantiegangers in het Saarland te creëren, worden 
investeringsmaatregelen gepromoot met aandacht voor de thema's 

duurzaamheid, toegankelijkheid en kwaliteit. 
     

 

 

 

Naar het subsidieprogramma  
 

 
    

 
 

    

GreenSign-webinars  
 

Webinars over duurzaamheid zijn gratis te 
bekijken op de website van GreenSign. In een 
grote verscheidenheid aan categorieën 

bestrijken ze alle vakgebieden, van energie 
tot afval, van leiderschap tot 
digitalisering. De gastsprekers doen 

rechtstreeks mee vanuit de praktijk.  
     

 

 

Naar de webinars  
 

 
     

 

https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MiJxqjoZcxm5riaSlxA3vFxzazxM7gUFwcUN4guMrOqXoAUpXQmRapyHhvfwuYsq64Cg437Pvkc5tc0IIYu0zk9N2IQlbFiOmt-pDZJIer6p6O-QWQehrLQHuXU8lKhZzCu4JfxsNNAnTivczYY0YKTeLMrSLWaTyqnXOFQLTC03ZjCZTECyeYXGyRNU0qiNaZzoxRBJyc5RQ_dCDSQ3h3k0vYDoK0geovLh_7BGOfPP825qRxfAqCuJaB5zUp0_Ng_0-Dzf7Pp6EXDKtaKjTCA7LixoVlM_Jd7nV7W3c-1X
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MiJxqjoZcxm5riaSlxA3vFxzazxM7gUFwcUN4guMrOqXoAUpXQmRapyHhvfwuYsq64Cg437Pvkc5tc0IIYu0zk9N2IQlbFiOmt-pDZJIer6p6O-QWQehrLQHuXU8lKhZzCu4JfxsNNAnTivczYY0YKTeLMrSLWaTyqnXOFQLTC03ZjCZTECyeYXGyRNU0qiNaZzoxRBJyc5RQ_dCDSQ3h3k0vYDoK0geovLh_7BGOfPP825qRxfAqCuJaB5zUp0_Ng_0-Dzf7Pp6EXDKtaKjTCA7LixoVlM_Jd7nV7W3c-1X
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cQ8QeGusjA_iQ3Y2S0u36fPXawOaUr2kcm5BFrHjvtTx-tOvpWDPfcEIwB4JPMddMG_i22FP9fJSwQHPWqsaeLpnUKkCVI-s4Rw_jK5sZRPC2ZZsUwIn9B4TUwkmRb02ZRtutIWrp25l5qeLkdN22fuFZ3fWrRDBm9o70HpUBIARr6ecIs3QpiZ25FOGvozTthUQFVcH5guPC3kAKQ2imX3q30Y05VxznCEn_rUleaVJ4aUL9N_5yhAEpDc3QOB80H6XE00t
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cQ8QeGusjA_iQ3Y2S0u36fPXawOaUr2kcm5BFrHjvtTx-tOvpWDPfcEIwB4JPMddMG_i22FP9fJSwQHPWqsaeLpnUKkCVI-s4Rw_jK5sZRPC2ZZsUwIn9B4TUwkmRb02ZRtutIWrp25l5qeLkdN22fuFZ3fWrRDBm9o70HpUBIARr6ecIs3QpiZ25FOGvozTthUQFVcH5guPC3kAKQ2imX3q30Y05VxznCEn_rUleaVJ4aUL9N_5yhAEpDc3QOB80H6XE00t


    

Praktische gids 
“Duurzaamheid in Duitsland 
Toerisme” 
  
 

Het praktische standaardwerk voor duurzame 
ontwikkeling  
   

  

Met behulp van checklists en aanbevelingen toont het Duitse toerisme de planning 

tot de implementatiefase van duurzaam toerisme. 

 

 

 

Naar de gids  
 

 
     

 
  

    

 

17 duurzame ontwikkelingsdoelen 
    

 

     

 

https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/T7cQTpwYz771lDkqh3xI5HqipdgdUcEjeZ6TPjptxv4gx101G2oM8q1uGXDe2yH6yxTI1uO9VV4Eba6fcp4hC4VSano1O2NY--rcTQEQEl82iEygA_KlOmIRgzgAfW-sGFSF9GGO6In_bWDDaVJiIf7AfUkpoGXDcn1ZFet6CG5vp6ehzzAzmYt6MP0OsDGjwe1xmeaUCUIcnFTyYi65UJfwE4C1a_2n-XE_CGaRBwfTsSCfy4WKyMNq
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/T7cQTpwYz771lDkqh3xI5HqipdgdUcEjeZ6TPjptxv4gx101G2oM8q1uGXDe2yH6yxTI1uO9VV4Eba6fcp4hC4VSano1O2NY--rcTQEQEl82iEygA_KlOmIRgzgAfW-sGFSF9GGO6In_bWDDaVJiIf7AfUkpoGXDcn1ZFet6CG5vp6ehzzAzmYt6MP0OsDGjwe1xmeaUCUIcnFTyYi65UJfwE4C1a_2n-XE_CGaRBwfTsSCfy4WKyMNq


 

Wat zijn de 17 doelen?  
      

Doel 1: Beëindig armoede in elke vorm en overal 

Armoede kan wereldwijd alleen op de lange termijn worden overwonnen als 
mensen gelijke toegang hebben tot goed werk, goed onderwijs of 
gezondheidszorg, in vrede en veiligheid leven en erop kunnen vertrouwen dat 

hun rechten worden toegekend. Het doel van duurzame ontwikkeling is dat alle 
mensen in waardigheid leven. 
  

Concreet is het doel om extreme armoede voor alle mensen over de hele wereld 
uit te bannen. Systemen en maatregelen voor sociale bescherming moeten voor 
iedereen worden ingevoerd en er moet een brede dekking van de armen en 

kwetsbaren worden bereikt. Het doel is ervoor te zorgen dat iedereen gelijke 
rechten heeft op economische middelen en toegang tot basisdiensten. De 
veerkracht van armen en mensen in kwetsbare situaties moet worden vergroot 

en hun kwetsbaarheid voor extreme klimaatgebeurtenissen en andere 
economische, sociale en ecologische schokken en rampen moet worden 

verminderd. 
  
Op nationaal, regionaal en internationaal niveau moeten degelijke beleidskaders 

worden ingevoerd ter ondersteuning van maatregelen om armoede uit te roeien. 

 

 

     

 

 

 

Wat kan ik als verhuurder doen?  

Naar de checklist in de online pilotcheck  
 

 
    

 
 

De checklist voor "SDG 1: Geen armoede" is te vinden in de 
duurzaamheidscategorie in het met een wachtwoord beveiligde gebied. De 
online pilotcheck is te allen tijde gratis te gebruiken. Na registratie heeft u 

direct toegang tot interactieve checklists over belangrijke brancheonderwerpen 
om de kwaliteit van toeristische diensten te verbeteren. 

    

 

https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oVU6JNF9taUU1vguYYOo7lXTtxFV3k7CHMP9iqabScF7HtIlnKAD6-yBcjNcMw00s-6ZgeNQfytIgFRIJ9mbcufcRxKwtImzqk1xVSWs2RB-FbWadBfLiUMh2yEIUkHe2IrwpOEsBI48V45uYARWkyZXrnEH9Zv12n9Jn7XINTOB9S-Vznv7L8n2sAiLcp8UcHx-QLkjZHH1ulRGc2Tt6GfUBWtytEnHm6m2d5oYWLlMEkrkrH0LAsGRx04o3y_1UWQ4UCAMZedUZTY2u4KWUMm9
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oVU6JNF9taUU1vguYYOo7lXTtxFV3k7CHMP9iqabScF7HtIlnKAD6-yBcjNcMw00s-6ZgeNQfytIgFRIJ9mbcufcRxKwtImzqk1xVSWs2RB-FbWadBfLiUMh2yEIUkHe2IrwpOEsBI48V45uYARWkyZXrnEH9Zv12n9Jn7XINTOB9S-Vznv7L8n2sAiLcp8UcHx-QLkjZHH1ulRGc2Tt6GfUBWtytEnHm6m2d5oYWLlMEkrkrH0LAsGRx04o3y_1UWQ4UCAMZedUZTY2u4KWUMm9
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZLuOGXZmBMcREmLa_NRV933kJD1sFRpKgUIPb5ibmTVPUAk2Ho3L__jJ83Uf8hbV0mV7hPYm_gCpq2GIto02ys1GcNgK3GJg-XdVl611LlUJrk3dkzJpQd-qqJ3y2-sJwh2gvmn8xejaUVkeWsutxYzaXmHc7jy-td-4UfmKrMFyfDCk9QJdPX4GC67RYMb2km-FyaSFfsmfnTcni2mcfHijHCftwx63gX4cbXaKTfCJ1QJxlGcRGZKNJ2USEeNoIcY_-PfC0P_iLfc2rd4V1kWg-PM1OMT9tdJblw
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZLuOGXZmBMcREmLa_NRV933kJD1sFRpKgUIPb5ibmTVPUAk2Ho3L__jJ83Uf8hbV0mV7hPYm_gCpq2GIto02ys1GcNgK3GJg-XdVl611LlUJrk3dkzJpQd-qqJ3y2-sJwh2gvmn8xejaUVkeWsutxYzaXmHc7jy-td-4UfmKrMFyfDCk9QJdPX4GC67RYMb2km-FyaSFfsmfnTcni2mcfHijHCftwx63gX4cbXaKTfCJ1QJxlGcRGZKNJ2USEeNoIcY_-PfC0P_iLfc2rd4V1kWg-PM1OMT9tdJblw
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZLuOGXZmBMcREmLa_NRV933kJD1sFRpKgUIPb5ibmTVPUAk2Ho3L__jJ83Uf8hbV0mV7hPYm_gCpq2GIto02ys1GcNgK3GJg-XdVl611LlUJrk3dkzJpQd-qqJ3y2-sJwh2gvmn8xejaUVkeWsutxYzaXmHc7jy-td-4UfmKrMFyfDCk9QJdPX4GC67RYMb2km-FyaSFfsmfnTcni2mcfHijHCftwx63gX4cbXaKTfCJ1QJxlGcRGZKNJ2USEeNoIcY_-PfC0P_iLfc2rd4V1kWg-PM1OMT9tdJblw
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZLuOGXZmBMcREmLa_NRV933kJD1sFRpKgUIPb5ibmTVPUAk2Ho3L__jJ83Uf8hbV0mV7hPYm_gCpq2GIto02ys1GcNgK3GJg-XdVl611LlUJrk3dkzJpQd-qqJ3y2-sJwh2gvmn8xejaUVkeWsutxYzaXmHc7jy-td-4UfmKrMFyfDCk9QJdPX4GC67RYMb2km-FyaSFfsmfnTcni2mcfHijHCftwx63gX4cbXaKTfCJ1QJxlGcRGZKNJ2USEeNoIcY_-PfC0P_iLfc2rd4V1kWg-PM1OMT9tdJblw


 
  

    

 

 

     

Beeldindex: 
Birgit Grauvogel / Iris Maria Maurer 

Hercertificering groepsfoto / Silke Brenner 
Marcus Keller/Marcus Simaitis 

Duurzaamheid in stadstoerisme / Eike Dubois 
strategie voor klimaatbescherming /  

Duurzame mobiliteit / Eike Dubois 
Energieadvies / Berthold Brodersen 

Speciaal economisch stimuleringsprogramma / Hannah Witte 
Green Sign-webinars / unsplash 

Praktijkgids / Rich Tervet 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Toeristencentrum Saarland GmbH 
 

Trierer Strasse 10, 66111 Saarbrücken 
 

Uw contactpersoon voor duurzaam reizen in Saarland: 
mevrouw Sabrina Deutsch 

Telefoon: 0681- 927 20 - 24 
Fax: 0681- 927 20 - 40 
E-mail: deutsch@tz-s.de 

Ons privacybeleid 
  

Management: 
Birgit Grauvogel en Arnold Künzer Voorzitter van de 

Raad van Toezicht: Minister Jürgen Barke 
Handelsregister: 

Arrondissementsrechtbank van Saarbrücken, HRB 11201 
St.Nr. 040 121 06136 

 

Bekijken in browser | Afmelden 
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