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1. Samenvatting
Op vraag "1 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (51%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".
Op vraag "1.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(71%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".
Op vraag "1.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(68%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".
Op vraag "2 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?" is het meest gekozen antwoord
(63%): "Ik ken de gewoonten en tradities".
Op vraag "3 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 50% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Leudal, waarbij 51 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Vakantie
De eindexamens zijn geweest en de vakantie staat voor de deur.

1 Gaat u dit jaar op vakantie?
(Leesinstructie: met het hoogseizoen bedoelen we de maanden juli en augustus,
meerdere antwoorden mogelijk)
60%

(n=51)

51%
50%
40%

33%

30%
20%

16%
8%

10%
0%
Ja, binnen het
hoogseizoen

Ja, buiten het
hoogseizoen

Nee

Weet (nog) niet

op vraag "1 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (51%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".

Toelichting




Als dit mogelijk is. Enkele keren per jaar
Als we gaan altijd dan een lang weekend in na seizoen.
Dat hangt af van mijn financiële status.
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1.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
80%

(n=17)

71%

70%
60%
50%
40%
29%

30%
20%
10%

6%

6%

0%
Ik vier mijn vakantie in
Limburg

Ik vier mijn vakantie
elders in Nederland

Ik vier mijn vakantie in
het buitenland binnen
Europa

Weet (nog) niet

op vraag "1.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(71%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".
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1.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "1.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(68%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".
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2 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "2 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?" is het meest gekozen antwoord
(63%): "Ik ken de gewoonten en tradities".

Anders, namelijk:







Blijven in Nederland!?
Ik hou van dat land Kroatië
Reisleider groep van 20 campers naar Polen
Van bovenstaande van alles een beetje
Weet nog niet waar ik heen ga

Toelichting



Als we naar het buitenland gaan, lee ik me in.
Weet nog niet of we gaan en zo ja naar welk land. Dus kan ook niet aangeven wat ik van dat
land weet.
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Vakantiestress is het gevoel dat een vrije periode extra spanning oproept.

3 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?
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Op vraag "3 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 50% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Ja, tip:




















1. Maak een checklist met alle spullen die je nodig hebt dan wel mee wilt nemen op vakantie en
ga die af als je je tas inpakt. 2. Verdiept u van tevoren via internet in de plek waar u naartoe gaat.
Denk aan kaarten van de omgeving, wat is er zoal te doen, waar vind ik alles etc. 3. Denk aan
voldoende (reserve)geld zowel contant (papier) als op je bankpas (digitaal). 4. Vergeet niet uw
medicijnen als u die nodig heeft en houdt de gegevens van deze medicatie achter handen als u
onverwachts naar een buitenlandse apotheek moet. 5. Plan uw vakantie niet te vol met
activiteiten en bezichtigingen, maar zorg ook voor voldoende rust- en ontspanmomenten.
Alles goed voorbereiden en dan vooral genieten
Boek je reis en geniet!
Checklist maken
Eerst een paar dagen thuis uitrusten
Ga alleen als je echt wilt, niet omdat de buren ook gaan!
Ga in de winter naar het zuiden waar hier is het nu warm genoeg
Het is zinloos om je daarover druk te maken. Het inpakken juist zien als de start van je vakantie.
Inlezen vooraf via internet
Lees kleine lettertjes bij reserveringen en zorg dat u benodigde dingen geprint heeft
Lees over het land, cultuur, geschiedenis. gewoonten, eetcultuur enz.
Lijstje maken met dingen die je niet mag vergeten en evt van tevoren uitzoeken wat er te doen is
Neem de tijd. Ga niet gelijk van werk op reis.
Ruim van tevoren starten met de voorbereidingen
Tijdig beginnen met alles in orde te maken (van het koffer t/m het parkeerticket)
Uitgeslapen zijn
Zet je zelf in standje: "So what". Het is maar vakantie. Dat is een luxe-artikel. Stel je altijd
vriendelijk en positief op naar anderen. Ook bij tegenslagen. Dat voorkomt veel stress.
Zoek informatie op internet of bijvoorbeeld bij de anwb winkel voor taalgidsen,
informatieboeken en kaarten
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Leudal
Vakantie
21 juni 2018 tot 30 juni 2018
51
13,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
1 minuut en 10 seconden
3 juli 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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