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De Eurostat-gegevens met betrekking tot het "Aandeel van jongeren met 
elementaire of hogere digitale basisvaardigheden in 2019 in alle EU-landen"
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Uit de antwoorden op de vragen van de enquête bleek dat de
respondenten werkzaam waren in de sector van het erfgoedtoerisme,
maar belangrijker nog, er werd aangetoond dat iedereen zijn digitale

vaardigheden wilde verbeteren. Dit vertegenwoordigt zeer belangrijke
gegevens voor de doelstelling van ons project. 

Hoofdconclusie - 1

This section can be used to talk about sub-topics, if any.

De doelstellingen van HerTour4Youth komen overeen met de behoeftes van TG
om het toerisme terug te brengen naar het niveau van voor de pandemie, maar
vooral om jonge mensen op te leiden om een meer adequaat digitaal opgeleide

generatie mensen te genereren die geïnteresseerd zijn in dit werkveld.

Data en Hoofdconclusies 

In alle landen is de toerismesector zwaar getroffen door de Covid-19
pandemie. Een groot aantal mensen is op afstand gaan

studeren/werken of zijn zelfs hun baan in dit werkveld kwijtgeraakt.
 

Hoofdconclusie - 2

Data

Veel respondenten uit het VK,
Italië, Griekenland, Bulgarije,

Nederland hebben
deelgenomen aan de enquête

Behoefteanalyse

Jongvolwassenen die al werkervaring
hebben in erfgoedtoerisme of

geïnteresseerd zijn in het promoten van
erfgoedtoerisme” of “Jongvolwassenen die

geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun
digitale competenties”

De doelgroep

Het behoeftevalidatierapport is het rapport dat de belangrijkste
resultaten toont van de behoefteanalyse die aan het begin van

het project (augustus-september 2021) is uitgevoerd.
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