Vakantie
De eindexamens zijn geweest en de vakantie staat voor de deur.

8 Gaat u dit jaar op vakantie?
(Leesinstructie: met het hoogseizoen bedoelen we de maanden juli en augustus,
meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "8 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (40%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".

Toelichting











Ben al geweest in april
Ben ziek heb longkanker en ben bezig met een gemo kuur.
Financieel gezien max. 1 week mogelijk buiten het hoogseizoen.
Gaan altijd buiten de hoogseizoen. Dit is goedkoper en minder kinderen aanwezig
Geen geld voor helaas,alles gaat op in liggende rekeningen en huishoudelijke klussen
Geen geld, schuld door erfgenamen.
Ik ga emigreren.
Ik heb er geen geld voor
Niet zo druk en goedkoper
Te weinig geld en moeilijk op de been
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8.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=82)

80%
67%

70%
60%
50%
40%
30%

24%

20%
10%

1%

3%

Ik vier mijn
vakantie thuis

Ik vier mijn
vakantie in
Limburg

5%

6%

0%
Ik vier mijn
Ik vier mijn
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vakantie elders vakantie in het vakantie buiten
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binnen Europa

op vraag "8.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(67%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".
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8.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=106)
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op vraag "8.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(75%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting




Binnen Europa is aantrekkelijker dan inverre onveilige landen
Ik heb meerdere vakanties!
Meestal binnen europa, maar kan ook buiten europa zijn. We doen graag globetrothen
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9 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "9 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?" is het meest gekozen antwoord
(51%): "Ik ken de gewoonten en tradities".

Anders, namelijk:


























Afhankelijk van of ik ga en waar ik naartoe ga.
Alles een klein beetje en een woordenboek mee.
Ben er al eerder geweest
Ben er eerder geweest
Best wel veel. Heb er veel over gelezen en ik kijk TV
De cultuur en gewoonten
Domme vraag als je antwoord ik ga niet
Ga niet naar het buitenland
Ga niet op vakantie
Ga niet op vacantie
Ga niet op vakantie (4x)
Ga niet!
Georganiseerd naar china
Heb al gezegd, ga niet op vankantie
Het is een stedentrip naar een stad die wij nog nooit eerder bezocht hebben
Ik blijf in Nederland en geniet daar ook van de mooie natuur.
Ik ga niet
Ik ga niet naar het buitenland
Ik ga niet op vakantie
Ik spreek Engels, een taal die in het betreffende land ook ongeveer iederen ouder dan 12 jaar
spreekt.
Ik weet hoe het land zich verhoud in Europa en hoe het politiek een beetje in elkaar steekt
Ik weet nog niet naar welk land wij gaan
Ik weet nog niet waar ik op vakantie ga
Ik woon er!
Ik zei ik ga niet ???????
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Ken land en bewoners eenbeetje. Spreek ook beetje Spaans
Med. niet verantwoord
Men moet zich aanpassen aan het land waar men verblijft
Mooie natuur, zonnig
N.v.t.
Nederland is ook mooi
Niet (2x)
Nog niets geboekt
Nvt (2x)
Rolstoelafhankelijk, moeilijk te regelen om een vliegreis te maken met electrastoel
Vriendelijk, behulpzaam
Weet nog niet eens of en zo ja, waar ik naar toe ga.
Wij proberen contact te krijgen met de inwoners
Zeker geen moslimland
Zie vraag 8

Toelichting







Een kleine moeite om je in te lezen over het te bezoeken land. Hierdoor weet je ook meer over
wetten, regels en gewoontes. Wij Nederlanders passen ons gemakkelijk aan
Ik ga niet op vakantie
Ik weet iets, maar niet veel van het land. Heb me verdiept in de noodzakelijke zaken zoals de
verkeersregels en deels/ beperkt de taal.
Men moet zich aanpassen aan de regels van het land wat men bezoekt.
N.v.t.
Nvt
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Vakantiestress is het gevoel dat een vrije periode extra spanning oproept.

10 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?
60%

(n=261)
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Op vraag "10 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 50% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Ja, tip:






















Aanpassen
Algemeen bekend, maar toch, Internet kan veel informatie ophoesten, van activiteiten tot
streekgerechten en van landkaarten tot overnachtingsmogelijkheden.
Alles op tijd regelen en checken
Alles ruim op tijd inpakken en een appart tasje met spullen bij nood
Bereid je goed voor welk doel wil je bereiken
Blijf eens in Nederland dat is heel relaxed.
Blijf je zelf en ondergeschikt aan de bewoners daar
Check dat je de belangrijkste spullen bij je hebt. Paspoort, rijbewijs en bankpas en of creditcard
en genoeg op de bank
Checklist maken voor belangrijke documenten
De stap nemen om te gaan
De taal spreken
De vakantie begint thuis al , dus niet haasten om op de bestemming te komen
De was schoon in de kast: pakken kost maar een half uurtje.
Doe niet all
Doe rustig aan en geniet van omgeving
Doe wat je wil doen en geniet
Een goede reisverzekering afsluiten
Een lijst maken van alles wat je meeneemt. Dan sta je de volgende keer niet weer te stressen
Eerst een enkele dagen thuis blijven: wennen en uitpuffen
Eerst een paar dagen uitrusten en dan op vakantie
Eerst paar dagen rustig thuis doorbrengen zodat je relaxed kunt vertrekken
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Formulier waar op staat wat allemaal mee dient te worden genomen (kan elk jaar als concept
worden gebruikt)
Ga goed voor bereid en ontspan je al voor de vakantie
Ga na wat de verkeersregels zijn, hou je aan de verkeers en landswetgeving
Ga niet direct aansluitend aan je werk
Ga relaxed op vakantie. Daar is vakantie toch voor??
Ga uitgerust opvakantie als je met de auto gaat
Gebruiken en gewoontes van betreffende bestuderen voor vertrek
Gedraag je normaal
Goed inlezen voor dat je gaat!
Goed uitgerust gaan en boeken bij een ANVR reisbureau
Goed uitgerust zijn
Goed voorbereiden
Goed voorbereiden op taal, financieel en topografisch gebied.
Goed voorbereiding en info over betreffend vac.doel/land
Goede checklist opstellen en naleven
Goede voorbereiding en tijdig vertrekken
Goede voorbereiding qua taal, huisvesting en financien
Goede voorbereiding, neem de tijd, accepteer dat niet alles te plannen is
Ik ga onder leiding van een reisleider
Ik zorg dat ik een reisgids heb van het land/gebied
In een ander land hebben ze ook winkels, dus als je iets vergeet, je kunt het daar waarschijnlijk
gewoon kopen.
Informeer je via boeken en internet over de streek waar je naar toe gaat
Internet
Ja lekker in Nederland blijven
Ja thuis blijven , dan hoef je je ook niet voor te bereiden , of in nederland blijven
Je goed inlezen voor je boekt
Kijk op internet naar de normen en waarden van het land.
Koop goede wegenkaarten i.c.m. TomTom
Koop n boek
Koop of leen een reisgids over de bestemming waar je naar toe wil,tijdens het lezen begint
depressie al
Laat los
Laat woning goed verzorgd achter en bewaak vakantiebudget zorgvuldig.
Leef elke dag een beetje met mate
Lees de reistips in een reisgids/website van het land/de landen waar je naar toe gaat.
Lees een reisgids van te voren helemaal uit en plan bestemmingen
Lees er over of zoek het op
Lees goed alles over het land waar u naar toe gaat. Start tijdig met het verzamelen van
informatie.
Lees je in over het land, de streek etc
Lees je voor vertrek in over verkeersregels en de wegen situatie in het te bezoeken land
Lees veel ibfo op Internet over je bestemming
Lezen
Lezen, internet gebruiken
Lijstjes, lijstjes, lijstjes...
Maak de heen en terugreis ook zo dat dit leuk blijft
Maak een lijst met wat je mee moet nemen en vul die steeds aan.
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Maak een lijst van benodigdheden zodat je niets vergeet.
Maak een lijstje en schrijf er dingen op die je gedurende de dagen voor vertrek te binnen
schieten
Maak een lijstje van dingen die je van tevoren moet regelen. Kalm blijven!
Maak een lijstje, begin op tijd met verzamelen en streep af, zorg dat je ruim een dag van te voren
klaar bent.
Maak een standaard inpak-lijst, bewaar die op de pc en draai uit voor je gaat inpakken
Maak lijstjes met alles wat je moet inpakken en vink af wat je hebt.
Men moet zich gedragen en aanpassen. We zijn tenslotte bezoekers.
N.v.t.
Neem de
Neem een dag eerder vrij, niet gehaast op vakantie gaan
Neem een goede verzekering en boek je vakantie bij een goed reisbureau.
Neem niet te veel mee!
Neem vooral de tijd
Niet gaan
Niet gelijk de dag nadat je vakantie hebt gekregen op vakantie gaan
Niet jagen ,gewoon ontspannen ,dan gaat het allemaal een stuk prettiger
Op tijd voorbereiden
Oriente
Pas je aan
Plan tijdig en volledig
Plan zaken ver van tevoren
Regel iemand die je huis een beetje in de gaten houdt
Regel niet alles en laat je ook verrassen
Reisapotheek meenemen
Reisgids lezen van te voren lezen en bedenken welke bezienswaardigheden niet te missen zijn.
Rust lekker uit en vergeet je stress
Taalcursus volgen
Uitgerust
Uitgerust vertrekken
Uitgerust vertrekken en niet stressen.
Veel lezen over het land en met mensen uit die landen praten of die er al geweest zijn.
Verdiep je in de cultuur
Verdiep je in het te bezoeken land
Verken vooraf via internet wat er te zien en te doen is en maak een vaste inpaklijst die je van jaar
tot jaar kunt gebruiken
Vooral inlezen en daarmee voorbereid op vakantie gaan. Leer de gebruiken en omgangsvormen
kennen. Gedraag je alsof je zelf uit je vakantieland komt.
Voorbereiden op gewoontes en tradities van het te bezoeken land. De verkeersregels kennen.
Wat lezen over het land
Wat wil ik en zoek dat uit
Zorg altijd dat iemand je huis in de gaten houdt. Post opruimen. Gordijnen openen en sluiten.
Zorg dat je een woordenboekje bij je hebt en leer de woorden: goedemorgen, dank je wel en ik
heb lekker gegeten uit je hoofd. Daar maak je vrienden mee.
Zorg dat je lokale mensen ontmoet, zodat je de mensen en cultuur ter plekke beter leert kennen
en respecteren.
Zorg in ieder geval dat je iets weet van de gebruiken van het land en zorg dat je je niet al teveel
als brutale, luidruchtige Nederlander gedraagt.
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Zorgen dat alles op tijd geregeld is en goed voorbereid.

Toelichting
Ja, tip:



Nee, ik heb
geen tips
Weet niet








Ik merk dat o.a. Nederlanders zich vaak maar moeilijk kunnen verplaatsen in de
mores van een ander land. Wanneer de lokale bewoners zich aan de toerist gaan
aanpassen wordt het pas echt slecht!!!
N.v.t.
Nvt
Verdiep je in het te bezoeken land en maak contact met de lokale bevolking
Heb geen stress
Is persoonsafhankelijk
Tips zijn afhankelijk van het soort vakantie
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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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