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1. Samenvatting
Op vraag "1 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (36%): "Nee".
Op vraag "1.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(85%): "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
(67%): "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
(52%): "Ik ken de topografie van het land".
Op vraag "3 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 45% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Brunssum, waarbij 53 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)
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Weet (nog) niet

op vraag "1 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (36%): "Nee".

Toelichting




Eind augustus
Geen geld voor
Ivm handicap echtgenote
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1.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=13)
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op vraag "1.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(85%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting


Salou, Spanje
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1.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=18)
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op vraag "1.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(67%): "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)
(n=52)
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op vraag "2 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?" is het meest gekozen antwoord
(52%): "Ik ken de topografie van het land".

Anders, namelijk:









Cultuur snuiven
Ga niet
Ga niet op vakantie
Ik ga niet op vakantie
Nee
Reisdoelen worden specifiek bestudeerd
Vaker geweest. En goed voorbereid door reisgidsen
We gaan niet op vakantie

Toelichting


We kunnen, net zoals veel Nederlanders onder ons, niet op vakantie gaan.
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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 45% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Ja, tip:




















Advies aan dierenarts vragen als je de hond meeneemt en hang een GPS tracker aan de
halsband
Alles op tijd voorbereiden en niet op het laatste moment
De vakantie begint op het moment dat ik de voordeur dicht trek maw relax
Eerst een paar dagen thuis aclamatiseren voordat je op vakantie gaat
Geen stress
Goed humeur meenemen
Goede voorbereiding; weinig bagage
Het vervoermiddel in goede conditie
Interesser je voor de andere cultuur en taal.
Maak lijstjes
Nee
Neem de tijd onderweg
Neem in ieder geval contant geld mee naar Duitsland :)
Niet in hoogsyzoen
Op tijd beginnen met de voorbereiding en niet op het laatste moment.
Op tijd boeken heeft veel voordelen ook financieel
Standaard inpaklijst maken, zodat je de belangrijkste dingen nooit vergeet
Zet vooraf alle zorgen bij het grofvuil anders zijn ze er nog als je terugkomt...!
Zorgen voor n goede reisverzekering

Toelichting
Ja, tip:



Op de hoogte zijn van de verkeersregels in het land van vakantie

Weet
niet



In mijn 36 jaar ben ik maar 1x op vakantie geweest toen ik 19 was. verder nooit, dus ik
kan er weinig over vertellen.

7

3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Brunssum
Vakantie
07 juni 2018 tot 18 juni 2018
53
13,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
1 minuut en 13 seconden
19 juni 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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