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1. Samenvatting
Op vraag "4 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (46%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".
Op vraag "4.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(67%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".
Op vraag "4.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(62%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".
Op vraag "5 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?" is het meest gekozen antwoord
(67%): "Ik ken de topografie van het land".
Op vraag "6 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 Mook & Middelaar, waarbij 79 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Vakantie
De eindexamens zijn geweest en de vakantie staat voor de deur.

4 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 "4 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (46%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".

Toelichting



1. In het hoogseizoen een week naar Knokke in België, en in de maand november een 8-daagse
reis naar Israël.
We hebben dit jaar 3 vakantiwes van 1 week
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4.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "4.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(67%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting



Mijn dochter woont er, dus ik logeer bij haar. Eingelijk meer een logeerpartij en dan oppassen
op de kleinkinderen.
Zie hiervoor!
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4.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "4.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(62%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting



Waarschijnlijk buiten Europa.
Zier hiervoor!
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5 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?
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op vraag "5 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?" is het meest gekozen antwoord
(67%): "Ik ken de topografie van het land".

Anders, namelijk:







Blijf in Nederland
Dit jaar gaan wij niet op vakantie
Ga nergens heen
Ik ken de mogelijkheden van de locatie
Lees me altijd goed in.
Wij gaan naar vrienden

Toelichting


Israël is voor mij redelijk onbekend. Het betreft trouwens een pelgrimsreis.
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Vakantiestress is het gevoel dat een vrije periode extra spanning oproept.

6 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?
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Op vraag "6 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 45% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Ja, tip:




















Bereid je goed voor
De vakantie gegint thuis, en niet op de plaats van bestemming.
Een of meer goede reisgids(en) aanschaffen
Ga als het enigszins mogelijk is ... uitgerust op vakantie ! Dus niet haastig en gestressd
Geen haast hebben.
Goed inlezen, en lands gewoonten en aanpassen, je bent gast.
Google is je beste vriend voor vertrek
Kies een vakantie die bij je past.
Leef je vooraf in, in de mogelijkheden die je bestemming biedt.
Lees je in over het land waar je naar toe gaat. Maak plannen over wat er gezien moet worden.
Lees over het land, met name over jouw interesses
Lezen over het land waar je naar toe gaat
Maak een lijst(je) met wat je nodig hebt. Paspoort if ID kaart mee, vakantie verzekering
afgesloten, voldoende geld op de bank, auto laten nakijken.
Maak een lijstje van wat je mee wilt nemen en neem minstens een dag eerder vrij dan je weg
gaat
Maak een meeneemlijst en vul deze steeds aan. (ook medicijnen!!)
Neem geen soft en/of hard drugs mee
Niet meteen vertrekken op of na de dag dat je vakantie begint en stopt met werken. Eerst 'calm
down' en dan gaan reizen. Van tevoren al beginnen met vakantielijstje (waar moet je aan
denken).
Niet tot het laatste moment met voorbereiding wachten. Koop en bestudeer een wegenkaart van
te voren en vertrouw niet alleen op navigatie apparatuur.
Op internet informatie opzoeken
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Plan je reis zo veel als mogelijk buiten de voorspelbare files om
Ruim van te voren beginnen.
Rust bewaren
Rustig voorbereiden, niet meteen de eerste dag op vakantie gaan
Uit gerust op vakantie gaan . De vakantie begint met het instappen van de auto of ander vervoer
middel
Veel op Google zoeken naar streek- en stad informatie
Via de VNB.
Wij gebruiken de ANWB vakantie checklist
Zorg dat je een dag tevoren alles geregeld hebt en start vanuit vrijheid
Zorg voor goede buren
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Mook & Middelaar
Speelvoorziening
Vakantie
21 juni 2018 tot 01 juli 2018
79
11,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
9
2 minuten en 18 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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