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1. Samenvatting
Op vraag "1 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (47%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".
Op vraag "1.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(92%): "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
(73%): "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
(48%): "Ik ken de gewoonten en tradities".
Op vraag "3 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 48% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Voerendaal, waarbij 49 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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op vraag "1 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (47%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".

Toelichting







Deze vragenlijst heeft NIETS met items gemeente Voerendaak te maken. Dus oneigenlijk gebruik
van panelleden!!!!
Gezien het feit dat ik alleenstaand ben en alleen een A.O.W. uitkering ontvang zitten vakanties er
niet in. Met de A.O.W. uitkering kan men amper het hoofd boven water houden.
Ik ga in de winter naar Afrika, daar goed weer, hier slecht weer!!
We hebben geen behoefte aan op vakantie gaan. We wonen in een prachtige omgeving waar
genoeg te beleven en genieten valt.
We zijn dit jaar al 2 keer even weg geweest, maar als het even kan en de weersvooruitzichten
goed zijn, trekken we een van onze oldtimers van de plank en nokken af.
Wij waren van 27 mei tot 17 juni op vakantie
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1.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "1.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(92%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

4

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
(73%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting


Wij waren voor de eerste keer in Oostenrijk
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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
(48%): "Ik ken de gewoonten en tradities".

Anders, namelijk:





Als ik op vakantie ga leef ik me in. Zeker over regels, do’s en donts
De Franse keuken!!!
Ik blijf in de buurt
Nvt (2x)

Toelichting




Als ik op vakantie zou kunnen gaan ging ik naar Spanje. Maar dat zit er helaas niet in. De laatse
keer dat ik op vakantie ben geweest was in 1999. Was duur omdat men als alleenstaande
iedere keer te maken krijgt met de tweepersoonstoeslagen. Dat zou ik dus nu helemaal niet
meer kunnen betalen.
Ik weet niet wat u met de topografie bedoeld. Het is een groot land met veel districten.
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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 48% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Ja, tip:



















Altijd voorbereid, geeft mij een goed gevoel.
Ben oude hoogte van je medicatie, neem en overzicht mee. Heb je een huisdier, neem paspoort
mee.
Blijf rustig. je gaat of bent immers met vakantie
Er vol voor gaan!!
Gewoon jezelf blijven en normaal doen.
Goed inlezen gewoontes verkeersregels etc
Hen een checklist voor de auto + mee te nemen spullen waarvan het minimum in een
weekendtas altijd klaar staat zodat we met goede weersvooruitzichten kunnen gáán.
Lang van te voren beginnen met gegevens over verblijfplaats/omgeving/te bezoeken items etc.
te verzamelen
Lees info over land reisgids of bibliotheek
Maak een lijst met wat je mee wilt nemen
Maak een lijstje
Maak een lijstje met dingen die je niet mag vergeten. Kijk al of er in de buurt iets te doen is
Niet aan iedereen vertellen dat je weg bent kan ook wel eens problemen opleveren als je dat
bekent maakt
Niet moeilijk doen gewoon gaan , vakantie begint thuis bij vertrek en niet pas na 24 uur reizen
Praat met mensen die er geweest zijn over gewoontes en regels
Verdiep je in gewoontes en regels
Verdiep je in het land en of de plaats. Op Internet staat eigenlijk alles wat je er maar over wilt
weten, het probleem is dat de meesten dit teveel werk vinden.
Zoek altijd uit waar je rekening mee moet houden
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Voerendaal
Vakantie
14 juni 2018 tot 24 juni 2018
49
14,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
1 minuut en 14 seconden
26 juni 2018

8

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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