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

6 Gaat u dit jaar op vakantie?
(Leesinstructie: met het hoogseizoen bedoelen we de maanden juli en augustus,
meerdere antwoorden mogelijk)
42%

45%

(n=206)

40%
35%
28%

30%

24%

25%
20%
15%

10%

10%
5%
0%
Ja, binnen het
hoogseizoen

Ja, buiten het
hoogseizoen

Nee

Weet (nog) niet

op vraag "6 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (42%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".

Toelichting









Geen geld voor. Al jaren niet.
Geld is op nieuwe auto gekocht
Gezondheid laat het niet toe9
Ik heb niet genoeg geld om op vakantie te gaan.
Nog nooits op vakantie geweest.
Wij gaan altijd in Mei en September op vakantie.
Zal afhankelijk zijn van mijn gezondheid.
Ziekte
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6.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=57)
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vakantie elders vakantie in het vakantie buiten
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Europa
binnen Europa

op vraag "6.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(66%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting



Grotendeels in Limburg en een week buitenland
Maar normaal gesproken in Europa buiten Nederland
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6.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "6.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(71%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting



Cruise vakantie
We reizen met de camper, en als het weer goed is blijven wij in Limburg, of ergens anders in
Nederland, en anders Duitsland of Italië.
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7 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "7 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?" is het meest gekozen antwoord
(59%): "Ik ken de gewoonten en tradities".

Anders, namelijk:


























America is te groot voor deze simpele vragen.
Blijf in Nederland.
Blijf in NL en spreek de taal
De d day stranden en achtergrond qua geschiedenis. Musea enzdie we gaan bezoeken.
Ga niet
Ga niet op vakantie (2x)
Gekke vraag als ik net gezegd heb dat ik deze keer op vakantie ga in eigen land
Heb er familie.
Het buitenlland is veel te druk en te duur
Het weer
Ik blijf thuis
Ik blijf thuis.
Ik doe moeite om me in hun taal verstaanbaar te maken.
IK GA NIET
Ik ga niet op vakantie (2x)
Ik heb een tom-tom
Ik heb geen behoefte aan vakantie.
Ik verdiep me voor of tijdens de reis in het land/gebied waar ik heen
Info over de cultuur
Mooi land, lekker eten
N.v.t.
Net geboekt, ga me er nog in verdiepen
Niet van toepassing
Nu in Nederland maar als we naar het buitenland gaan lezen we ons in over het betreffende
land.
Nvt
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Op mijn balkon. Dus Nederlands
Prachtig land
Verschillende talen en plaatsen
Wij gaan niet op vakantie helaas....

Toelichting









(Slechte vraag). Wanneer kun je echt zeggen dat je een land kent, de taal spreekt etc? Deze
vraag gaat er vanuit dat mensen dat van zichzelf goed kunnen inschatten, maar eigenlijk weet
je dan nog steeds niks. Je weet alleen wat mensen denken, maar niet of dat daadwerkelijk zo
is.
Ga er al jaren heen
Heb lang geleden in dit land gewoond en gewerkt
Het wordt Nederland, Duitsland en/of België
Ik blijf in Nederland of het Duitse grensgebied
Nederland dus.
Spreek vloeiend Duits, redelijk goed Engels, minder goed Frans en Spaans.. Dus ik kan mij
redelijk verstaanbaar maken in Europa.
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Vakantiestress is het gevoel dat een vrije periode extra spanning oproept.

8 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?
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Op vraag "8 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 53% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Ja, tip:



















Alles wat beschikbaar is op sociale media lezen
Altijd EHBO spullen en eventueel medicijnen meenemen
ANWB vakantie planner
Begin met plannen al heel vroeg,heb je meer informatie over het land,hotel,camping,boot.
Begin op tijd met voorbereiden
Begin tijdig met lezen over de bestemming en pak voorbeeldlijstjes om te pakken
Ben uitgerust alvorens u in de auto stapt
Bereid je goed voor en laat achterblijvers weten hoe je te bereiken bent
Bereid je goed voor. Dan heb je ook de nodige voorpret
Bereid je voor op de regio/het land waar je naar toe gaat. Kom als gast en pas je aan. Geniet,
niets moet
Bereidt je goed voor.
Bestrudeer van te voren wat wel en niet gebruikelijk is in het vakantieland, pas je aan aan de
geldende regels
Boek de reis indien mogelijk/van toepassing bij een ANVR-reisbureau
Boeken lezen die zich afspelen in dit land en natuurlijk reisgidsen bestuderen
Checklist met alle vakantiebenodigdheden zodat je zeker weet dat er niets vergeten wordt.
De laatste twee weken dat je werkt al rustiger aan te doen, om je lijf en geest er aan te laten
wennen. Dan voorkom je een cortisoldip in je vakantie (waardoor je bijv ziek wordt tijdens de
vakantie)
De taal is afhankelijk van waar je heen gaat nog niet eens het belangrijkste. Zorg dat je iig de
verkeersregels en gewoontes een beetje kent.
Een lijst maken, die je elke vakantie gebruikt waar op staat, wat je mee moet nemen. en zorgen,
dat je voldoende medicatie bij je hebt.
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Ga eens op de bonnefooi en kijk wat je tegenkomt. Dit kan heel verrassend zijn
Ga goed uitgerust op pad en zorg voor een goed humeur
Ga goed voorbereid.
Gebruik elk jaar een "meeneemlijst" (computer), vergeet je niets
Gedraag je als gast in het land, en niet als superieure Nederlander.
Gedraag je zoals je verwacht dat buitenlanders zich in Nederland gedragen.
Geniet van de tijd vooraf met het plannen en neem niet teveel hooi op je vork
Gewoon je er in verdiepen, reisburo, internet, ANWB enz
Gewoon jew zaakjes regelen die nodig zijn en je orienteren over het land waar je naar toe gaat
Goed inlezen bv over cultuur enz.
Goed verzekeren
Goed voorbereiden
Goed voorbereiden.
Goed voorberijden zodat er niet zoveel stress is als je weggaat
Goede voorbereiding ishet halve werk.
Goede voorbereiding,en ga een dag eerder weg en maak van de reis een vakantiegevoel.
Heen en terug reis moet ook vakantie zijn...rustig aan dus...
Informatie inwinnen over het betreffende land
Inlezen
Inlezen!
L
Laat het inpakken niet tot het laatste moment. Zorg dat thuisblijvers weten hoe en waar je
bereikbaar bent.
Leer de gebruiken van het land.
Lees eens een beetje zinville lektuur over het land dat je wil gaan bezoeken en gedraag je zoals je
verwacht dat anderen zich in jouw omgeving gedragen
Lees en informeer over de gewoontes en regels
Lees je in op internet. dat is al een leuke voorpret.
Lees je in. Het internet staat vol informatie.
Lees van tevoren over het land en de plek waar u naar toegaat. Leer een paar zinnen. En pas je
aan aan hun cultuur. Probeer juist contact te leggen met de lokale bewoners.
Lees/bekijk zoveel mogelijk info over land(en) waar je heen gaat
Licht je buren in en sluit alles goed af.
Maak een "to-do" lijst
Maak een lijstje , lees informatie, zorg dat auto of caravan in orde is.
Maak een lijstje van zaken die je niet mag vergeten
Neem alleen het allernoodzakelijkste mee
Neem de moeite om iets te weten te komen over de vakantie bestemming
Neem de tijd om eerst tot rust te komen voor vertrek
Neem eerst een rustperiode thuis, en ga dan op vakantie.
Niet alles op de laatste dagen aan laten komen, wat van te voren gedaan kan zijn van tevoren
regelen. Op tijd een te doen lijst maken en deze afwerken.
Niet gelijk 's avonds vertrekken. Liever eerst dag rust.
Ontspannenheid, en schakel van je werk af voordat je in de auto stapt.
Op tijd boeken, en een compleet georganiseerde reis. Vervoer luchthaven, hotel, boot, heen en
terug
Orienteer je vooraf op internet over de bestemming waar je heen wilt
Rela
Rust eerst thuis een paar dagen uit voordat je vertrekt.
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Rustig blijven en checklist bakenvan wat je wilt doen, meenemen. Wat zijn de normen en
waarden van he tand waar je naar toe gaat
Rustig voorbereiden,geen toestanden! Liefs actief/ontspannen bezig zijn
Thuis al beginnen met vakantie vieren
Tips genoeg
Uitgerust vertrekken
Vakantie stress, laat een ander het regelen.
Van te voren wel even bestuderen wat wel en niet gangbaar is in het land van bestemming!!!!
Veel lezen over het land waar je heen wil
Voorbereiden welke bezienswaardigheden, gewoontes enz
Zorg dat je goed voorbereid bent, en niets vergeet mee te nemen
Zorg dat je tijdig alle info hebt en de nodige zaken afgerond zijn.
Zorg dat je voor je familie zonodig bereikbaar bent. Weet wie je moet bellen in tijd van nood
Zorg voor een complete paklijst die je elke vakantie kan pakken en afstrepen.

Toelichting
Ja, tip:






Nee, ik
heb geen
tips



Al vroeg in vakantie stemming komen met planning en voorbereiding.
Bereid je goed voor qua verzekering, conditie vervoermiddel, reisplanning en zover
nodig benodigde medicamenten.
Dan kump alles good !
Niet meteen vertrekken na je eerste werkdag en niet meteen werken nadat je
terugkomt. De reis is ook al vakantie. Plan niet je heke vakantie vol maar houd ook
ruimte voor niks doen, lekker lezen in de zon bv
Heb nooit stress gevoeld bij begin van en tijdens de 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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