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Samenvatting
Samenwerking tussen stakeholders om duurzaam toerisme in ontwikkelingslanden te bevorderen is een weinig
onderzocht, maar essentieel onderwerp. Deze studie werd uitgevoerd om samenwerking tussen stakeholders te
begrijpen voor duurzame ontwikkeling van het toerisme in Ethiopië, door in te zoomen op de percepties en
initiatieven van overheden,  touroperators  en lokale  gemeenschappen.  Hopelijk  zal  dit  onderzoek de kloof
overbruggen in ons begrip van dit onderwerp en bijdragen aan samenwerking om de economische, sociaal-
culturele en ecologische duurzaamheid van het toerisme in Ethiopië te bevorderen.
Ethiopië is het meest dichtbevolkte land dat door land is omgeven, evenals de op een na meest bevolkte
land op het Afrikaanse continent, met een bevolking van 102,4 miljoen inwoners. Het biedt onderdak aan
meer  dan  80  etnische  taalgroepen,  elk  met  zijn  eigen  erfgoed,  cultuur  en  verschillen  in  levenswijze
(UNESCO 2015). Daarnaast heeft Ethiopië een aantal unieke natuurlijke toeristische attracties, waaronder
nationale parken met endemische dieren in het wild en de Danakil-diepte, een van de laagste punten op
aarde s op 160 meter onder de zeespiegel en met temperaturen van meer dan 60 ° C (MoCT 2017). Negen
van de attracties in Ethiopië staan op de Werelderfgoedlijst van de United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organisation (UNESCO).
Tot  voor  kort  leek  het  land  niet  te  hebben geprofiteerd  van  het  toerisme.  Tegenwoordig  concentreren  de
overheid en lokale gemeenschappen concentreren op het maximaliseren van deze voordelen. Als het echter niet
op de juiste manier wordt beheerd en negatieve ecologische en culturele effecten worden geminimaliseerd, kan
toerisme een vervuiler van het milieu worden en resulteren in de oneerlijke verdeling van winsten (Choi en
Sirakaya  2005).  Het minimaliseren van de negatieve  effecten  van toerisme en het  maximaliseren van het
potentiële voordeel ervan vereist de ondersteuning van stakeholders (Brown 2004; Choi en Sirakaya 2005).
Samenwerking tussen stakeholders in het toerisme is van cruciaal belang voor de duurzame ontwikkeling van
het toerisme. Hoewel er veel studies zijn uitgevoerd over dit onderwerp (Jamal en Getz 1995; McComb, Boyd
en Boluk 2017; Waligo, Clarke en Hawkins 2013), lijken de meeste van hen niet de samenwerking tussen
stakeholders te hebben gekoppeld aan duurzaam toerisme. Eerdere studies keken ofwel naar samenwerking
met  stakeholders  of  naar  duurzaam  toerisme.  Tegen  deze  achtergrond  is  dit  onderzoek  gericht  op  het
analyseren van multi-stakeholder samenwerking en de invloed ervan op de perceptie van stakeholders van
duurzaam toerisme in Ethiopië.

Om te komen tot een beter begrip van de percepties van stakeholders van duurzaam toerisme, werden vier
verschillende bestemmingen - Addis Ababa, Awash National Park, Bishoftu en Gondar - geselecteerd voor
deze studie. Deze vertegenwoordigen verschillende economische, sociaal-culturele en milieuvriendelijke
omgevingen in Ethiopië en elementen van duurzaam toerisme in Ethiopië. De analyse werd geleid door
specifieke kwesties in verband met de fase van samenwerking tussen stakeholders, de factoren die van
invloed zijn op samenwerking met meerdere stakeholders en de perceptie van stakeholders van duurzaam
toerisme. Om de doelstellingen van dit onderzoek te bereiken, werd een kwalitatieve meervoudige case
study-benadering gebruikt. Meerdere stakeholders, afkomstig uit de publieke sector (centrale overheid en
regionale overheidskantoren), de particuliere sector (reisorganisaties en accommodatieverschaffers), en
grassroots-gemeenschap  (inclusief  lokale  bewoners  gevonden  op  de  bestemming),  waren  hierbij
betrokken.
Thematische analyse van het stadium van de samenwerking tussen stakeholders werd uitgevoerd op basis
van de theorie van de samenwerking tussen stakeholders (Graci 2013; Gray 1985; Selin en Chevez1995a).
De theorie van de samenwerking tussen stakeholders beschrijft samenwerking als een opkomend proces
dat  voortkomt  uit  bepaalde  omstandigheden,  zoals  waarneembare  milieuproblemen  en  een  reeds
bestaande vereniging of proactieve leider die het initiatief neemt om samenwerking op gang te brengen.



Na  deze  initiatie  gaat  de  samenwerking  verder  naar  probleemidentificatie,  de  fase  waarin  legitieme
stakeholders worden geïdentificeerd en het probleem of probleem op domeinniveau wordt bepaald. Deze
fase  leidt  naar  de  richtinginstellingsfase,  waarin  de  stakeholders  het  probleem  op  domeinniveau
uitdrukken en een gemeenschappelijke visie en richting geven om hen te begeleiden. Op basis van de aard
van het probleem op domeinniveau en de bereidheid van stakeholders, gaat de samenwerking naar de
vierde fase: structurering. In de structureringsfase wordt de relatie tussen de stakeholders geformaliseerd
en geïnstitutionaliseerd om monitoring en eventuele vervolgactiviteiten te vergemakkelijken. Daarnaast
worden de rollen en verantwoordelijkheden verduidelijkt door de stakeholders. In de vijfde fase wordt het
succes van de samenwerking beoordeeld op basis van de resultaten.
Uit  een  analyse  van  de  fase  van  samenwerking  blijkt  dat  de  samenwerking  tussen  Ethiopische
stakeholders uit het toerisme op een hoog niveau lijkt te zijn gekomen. Dit blijkt uit  het bestaan  van
bepaalde  formele  instellingen  (bijvoorbeeld  de  Ethiopische  organisatie  voor  toerisme).  De  feitelijke
relatie tussen stakeholders lijkt zich echter in de beginfase te bevinden, aangezien stakeholders elkaar niet
als legitieme stakeholders hebben geïdentificeerd en geen gemeenschappelijke visie of consensus over de
reden voor hun samenwerking hebben ontwikkeld. Daarom was het in dit onderzoek niet mogelijk om de
fase van samenwerking tussen de stakeholders op een sequentiële manier te beschrijven, zoals omlijst
door de theorie van samenwerking.
De studie keek vervolgens naar de factoren die de samenwerking tussen stakeholders beïnvloeden. De
invloed  van  deze  factoren  werd  verklaard  aan  de  hand  van  de  social  exchange  theory (Blau  1964;
Cropanzano en Mitchell 2005; Emerson 1976). Power, dat wordt beschreven als het vermogen van een
stakeholder om beslissingen te beïnvloeden, de geografische locatie van de stakeholder, en het niveau van
ondersteuning dat de stakeholder van de overheid ontvangt, evenals de economische capaciteit van de
stakeholder, bleken van invloed te zijn op de bereidheid van de stakeholder om  te samenwerken met
andere actoren in het toerismesysteem.
Het resultaat van de samenwerking, die de vijfde fase van samenwerking vormt,  werd onderzocht  in
termen van de perceptie van stakeholders van duurzaam toerisme. Uit  de studie bleek dat  de meeste
stakeholders in de casestudy-bestemmingen niet hadden gereflecteerd op 'duurzaam toerisme', in termen
van zijn economische, sociaal-culturele en milieu-elementen. De percepties van stakeholders hadden meer
te maken met de specifieke toerismebron waar ze aan worden blootgesteld en de positie die ze aannemen
dat ze hebben. In termen van zijn positie benoemt de overheid bijvoorbeeld duurzaam toerisme in termen
van  de  bijdrage  van  toerisme  aan  het  belangrijkste  ontwikkelingsdoel  van  het  land,  namelijk
armoedebestrijding,  terwijl  stakeholders  uit  de  particuliere  sector  zich  richten  op  de  economische
voordelen van toerisme in termen van genereren buitenlandse valuta en verlenging van het verblijf van
toeristen.  Alleen  de  gemeenschap op  de  toeristische  bestemming  zelf  begreep  duurzaam toerisme in
termen van het behoud van hulpbronnen (ecologische duurzaamheid). De leden van de gemeenschap die
zich in de buurt van culturele erfgoedsites bevinden, relateren ook de duurzaamheid van het toerisme aan
het behoud van hun cultureel erfgoed (sociaal-culturele duurzaamheid) en ontvangen inkomsten van de
hulpbronnen (economische duurzaamheid). Leden uit de gemeenschap die zich in de buurt van een park
bevinden, associëren duurzaamheid met het behoud van het park (ecologische duurzaamheid) en het delen
van de voordelen van het park (economische duurzaamheid).
Op basis  van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat  de  top-down benadering van toeristisch
management  in Ethiopië de aard van samenwerking tussen stakeholders  heeft  beïnvloed.  Met andere
woorden, de top-down benadering waarin richtlijnen worden opgelegd aan stakeholders heeft blijkbaar
tegenzin (onwetendheid) op het basisniveau gecreëerd en heeft geleid tot een verschil in de perceptie van



duurzaam  toerisme  door  de  overheid  (boven)  en  degenen  aan  de  basis.  Dientengevolge  hebben
stakeholders  in  het  toerisme  de  neiging  om  duurzaam  toerisme  te  beschouwen  op  basis  van  hun
individuele  interesses,  in  plaats  van  het  te  promoten  als  een  gemeenschappelijke  agenda  voor  het
algemeen welzijn. Wat de elementen van duurzaam toerisme betreft, lijkt het economische aspect van het
toerisme  de  overhand  te  hebben  boven het  behoud van  culturele  en  ecologische  hulpbronnen.  Deze
bevinding  is  vergelijkbaar  met  de  bevindingen  van  andere  studies  in  ontwikkelingslanden,  waar  de
economische focus de andere elementen van duurzaam toerisme domineert (Kim 2013).
Omdat deze studie is gebaseerd op casestudies, kunnen de bevindingen niet worden gegeneraliseerd naar
andere  bestemmingen.  De  bevindingen  kunnen  echter  inzichten  opleveren  voor  onderzoekers,
beleidsmakers  en  stakeholders  bij  het  toerisme  en  gebieden  aangeven  voor  verder  onderzoek.  Een
potentieel gebied voor toekomstig onderzoek zijn de factoren die de samenwerking tussen stakeholders in
ontwikkelingslanden beïnvloeden en hoe de problemen die zich voordoen te verminderen.
Ondanks  de  beperkingen,  dragen  de  bevindingen  van  deze  studie  bij  tot  het  opvullen  van  de
onderzoekskloof  over  de  link  tussen  de  samenwerking  tussen  stakeholders  en  de  percepties  van
stakeholders  over  duurzaam  toerisme.  Het  identificeert  de  factoren  die  van  invloed  zijn  op  de
samenwerking tussen stakeholders, wat een licht werpt op de manier waarop de samenwerking tussen
stakeholders invloed heeft op de percepties van stakeholders over de elementen van duurzaam toerisme.
Daarnaast  biedt  dit  onderzoek  inzichten  voor  beleidsmakers  over  het  belang  van
stakeholderbetrokkenheid bij het maken en implementeren van beleid. De geïdentificeerde factoren die
van  invloed  zijn  op  samenwerking,  leren  beleidsmakers  ook  over  hoe  de  problemen  waarmee
samenwerking gepaard gaat, kunnen worden opgelost en hoe duurzame ontwikkeling van het toerisme
kan worden bewerkstelligd.


