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1. Samenvatting
Op vraag "1 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (37%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".
Op vraag "1.1 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 "1.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(91%): "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
(59%): "Ik ken de gewoonten en tradities".
Op vraag "3 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 52% van de respondenten:
"Ja, tip:".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Roerdalen, waarbij 30 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 (37%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".

Toelichting





Meestal in andere periode op vakantie. Vaak last minute
Norm is dit een lang weekend Sauerland in duitsland of lang weekend vlissingen
Te duur
Wij hoeven geen rekening te houden met schoolvakanties. Daarom kiezen wij ervoor om
buiten het hoogseizoen te gaan.
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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
(67%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".
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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
(91%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting


Bestemming: Toscane, Italië (georganiseerde busreis).
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2 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=27)
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op vraag "2 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:





Ik ga niet op vakantie
Ik ga niet op vakantie, zie vraag 1
Ik zou vooraf al wat dingen uitzoeken die ik graag zou doen of bezoeken
Zie 1

Toelichting


Ik ga er vanuit dat de reisorganisatie alle regels kent en dat wij bij de excursies meer informatie
krijgen over de streek.
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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 52% van de respondenten:
"Ja, tip:".

Ja, tip:















Ga goed uitgerust,en zorg voor goede reisverzekering
Gebruik een checklist met dingen die je mee moet nemen.
Google
Inpakken niets vergeten
Kijk elk geval hoe veilig het land is ,of je een visum of in rijbewijs nodig hebt en welke dingen
medisch van belang zijn (medicatie vaccinatie zorgverz enz) ook reis verz zeker regelen
Kijk tijdig na of al je reisbescheiden/-documenten in orde zijn. Dat voorkomt stress voordat je
op vakantie gaat.
Lekker uitgerust en ontspannen gaan
Lijstjes maken en op tijd beginnen
Maak een checklist, kan je volgende vakantie weer grotendeels hergebruiken.
Niet te veel vastleggen. Meeste kun je ter plekke regelen.
Niet wachten tot de laatste dag met inpakken.
Orienteer je op wat je ter plekke kunt doen en maak een plan.
Zie 1
Zorg dat je de taal mondig bent, kijk van te voren naar bv feestdagen , ivm drukte, kijk zeker
naar wat je wil zien en of het je ook aantrekt
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Roerdalen
Vakantie
07 juni 2018 tot 14 juni 2018
30
17,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
1 minuut en 5 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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