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Voorwoord

'Geachte heer Beckers en heer Timmermans,

"Het   jaar    1993    is    een    topjaar    geweest   voor    de    binnenlandse   vakantiemarkt.    Het   aantal   vakanties    dat
Nederlanders  in eigen  land vierden  steeg  tot  15,5  miljoen,  een  record."

Het  bovenstaande  citaat uit  de  Trouw van  5  augustus  1994  toont aan  dat  onderzoek naar  de vakantiekeuze zeer

relevant is. Dit is dan ook een van de belangrijkste redenen waarom ik wil solliciteren op de door u aangeboden
aio-plaats,  die op  3  september  1994 in de  Volkskrant  werd gepubliceerd.'

Zo luidde de aanhef van de sollicitatiebrief die ik ruim zes jaar geleden schreef, in de hoop
uitgenodigd te worden voor een gesprek bij het SamenwerkingsOrgaan Brabantse

Universiteiten. Eenmaal aan de slag als aio leek het schrijven van een dankwoord nog ver
weg. Nu is het moment alweer daar om een ieder te bedanken die mij in de afgelopen tijd

heeft geholpen en ondersteund.
Als allereerste wil ik een woord van dank richten aan het SamenwerkingsOrgaan

Brabantse Universiteiten, niet alleen voor de financiering van het project maar ook voor de
algehele interesse in de aio als persoon, zowel in rooskleurige als minder rooskleurige tijden.

Marianne Wagemans, Th&*se van den Heuvel, Karin Leurs, Marianne Reijven en Els van
Loon, hartelijk bedankt voor de vele gesprekken die wij in de afgelopen jaren hebben

gevoerd. Dankzij mijn aanstelling bij het SOBU heb ik kennis mogen maken met twee unieke

universitaire werelden, die van de Katholieke Universiteit Brabant en die van de Technische

Universiteit Eindhoven.

Theo Beckers en Hugo van der Poel hebben mij ingewijd in de
Vrijetijdwetenschappen; een kruispunt van verschillende sociale wetenschappen. De lezer zal

het multidisciplinaire karakter van VrijetijdwQtenschappen in mijn dissertatie terugvinden.

Theo en Hugo wil ik bedanken voor het in mij geschonken vertrouwen en de vrijheid om het
project naar eigen inzicht in te richten. Theo was een goede bewaker van de rode draad van

het onderzoek en dwong mij bij tijd en wijle 'een pas op de plaats te maken'. Met Hugo heb

ik vele interessante (telefoon)gesprekken gevoerd over alles wat bij een aio-project komt
kijken, maar vooral over de structuratietheorie van Giddens. De afgelopen periode geldt als
een turbulente tijd voor het Departement Vrijetijdwetenschappen; er hebben veel

veranderingen plaatsgevonden en het was een komen en gaan van medewerkers. Velen van
hen hebben op enigerlei wijze bijgedragen aan mijn onderzoeksproject. In willekeurige
volgorde denk ik aan Koen Breedveld, Margit Jakovi, Karin Bras, Janine van Kalmthout,
Harold van der Werff, Cees Goossens, Henriette Derks, Mark van den Heuvel, Heidi Dahles,
Erik Hitters, Juliet Schor, Pascale Peters en Esther Binkhorst. Met name Pascale en Esther wil
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ik bedanken voor hun optimisme en de vele gezellige momenten tijdens het werk. Pascale,

soms hoor ik nog je zanggeschalm als ik op de KUB werkzaam ben. Esther, in onze
Wageningse tijd deden we al samen onderzoek naar 'toerisme in derdewereldlanden', straks
ben jij mijn paranimf tijdens de verdediging. Ik hoop dat ook jij over niet al te lange tijd
gebogen zit over het voorwoord van jouw proefschrift. Wie weet waar onze wegen zich in de
toekomst nog kruisen. Overigens wil ik je bedanken voor het corrigeren van het manuscript.

Greg Richards ben ik erkentelijk voor het screenen van de Engelstalige samenvatting.
Was Vrijetijdwetenschappen mijn 'thuishonk', tijdens het aio-schap ben ik ook diverse

keren in Eindhoven geweest. Niet enkel om heerlijke vlaai te eten met medewerkers van de
Sectie Urbanistiek op de donderdagochtend, maar vooral om met Harry Timmermans te
praten over de voortgang van het project en te werken aan het kwantitatieve deel van het
onderzoek. Harry wil ik bedanken voor zijn immer positieve houding jegens het project, zijn
stimulans om gezamenlijk aan een aantal publicaties te werken en zijn grote betrokkenheid bij
mijn onderzoek, ook al waren we meestal enige kilometers van elkaar verwijderd. In de
virtuele ruimte was het niets. Ik denk met plezier terug aan de vele keren dat we samen achter

jouw computer hebben gezeten. Het laatste geldt ook voor Chang-Hyeon Joh en Peter van der
Waerden die mij hebben bijgestaan bij het uitvoeren van de sequentie, CHAID en loglineaire
analyse. Zonder jullie  hulp  had mijn proefschrift er waarschijnlijk heel anders uitgezien.

De Stichting Continu Vakantie Onderzoek wil ik bedanken voor het beschikbaar
stellen van het CVO-bestand en de toestemming om met respondenten uit het panel een
gesprek te voeren. Rob Dirven, Winny van Hal en Jac Zom van het NRIT hebben in de
afgelopen jaren vele lastige vragen van mijn zijde weten te beantwoorden, hetgeen ik zeer
gewaardeerd heb. Bovendien heb ik de gastvrijheid bij het NRIT in Breda op prijs gesteld.
Peter van Eijk van GfK wil ik bedanken voor de zorgvuldige wijze waarop de deelnemers aan
het interview zijn benaderd en uitgenodigd. Ik vond het een geweldige ervaring om het leven
van zoveel verschillende gezinnen binnen te treden; tijdens het interviewen werd me duidelijk
hoe nauw vakantiekeuzes met allerlei levenskwesties verbonden zijn. Vanaf deze plek wil ik
de geYnterviewde gezinnen nogmaals hartelijk danken voor hun medewerking, inclusief de
huishoudens waarbij ik een proefinterview heb afgenomen. De bandopnames die ik tijdens de

gesprekken heb gemaakt zijn door Sandra van Poelgeest en haar compagnon tot prima
leesbare interviewprotocollen omgetoverd. Ook Mieke Lusterthouwer wil ik bedanken voor
de vele uitgewerkte interviews.

In de afgelopen jaren heb ik niet enkel aan het proefschrift gewerkt, maar was er ook
tijd voor ontspanning. Mijn grootste passie is het zingen bij het Tilburgs Vocaal Ensemble,
een passie die ik deel met Maartje Coppes en Els Basemans. Zij en hun partners wil ik
bedanken voor hun vriendschap en medeleven, en niet te vergeten voor het doorlezen van het
manuscript. Een fervent toehoorster van de concerten van het TVE is Ellie Roelofs, een
collega-aio van de KUB, die naast muziek ook altijd oor had voor de persoonlijke mens.
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Bijna aan het einde gekomen van dit voorwoord wil ik mijn (schoon)familie bedanken voor

hun steun en interesse. In het bijzonder mijn ouders, die mij doorzettingsvermogen en

wijsheid hebben bijgebracht. Twee zaken die in de afgelopen jaren zeer goed van pas zijn
gekomen, niet alleen bij het voltooien van mijn promotieonderzoek.

Tot besluit, een woord van dank aan mijn levensmaatje voor alle dingen die wij tot nu

toe hebben mogen delen en zijn geslaagde pogingen om mijn gedachten gedurende het aio-

schap op andere zaken te richten. Lieve Frank, al enige tijd koester jij  de wens om samen met

een klein mensje aan je hand zandkastelen te bouwen aan zee, terwijl ik, marna, mag luieren

in een strandstoel onder het genot van een mooi boek of een heerlijk roddelblad. Ik kan niet
anders zeggen dan dat ik ontzettend blij ben dat die tijd voor ons is aangebroken.

Bertine Bargeman
Tilburg, januari 2001
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1 Inleiding

1.1      Vakantiegedrag van de Nederlander

"The central  characteristic of mass  tourism  in  modern societies  is  that much  of the  population  in  most  years  will

travel  somewhere  else  to  gaze  upon  it  (...). "  Curry  1993:5)

Vakanties zijn al lang geen luxe meer, maar een belangrijke verworvenheid van de westerse

welvaartsmaatschappij.    Het op vakantie gaan wordt beschouwd    als    een    min    o f   meer

onschendbaar recht en cruciale levensinvulling van de burger. De heersende idee is dat reizen

en vakanties, als doorbreking van de sleur van alledag, noodzakelijk zijn om er fysiek en
mentaal weer boven op te komen. Daarbij spelen elementen als plezier, avontuur, rust,

ontspanning, educatie en keuzevrijheid een belangrijke rol. De vakantie fungeert, net als de

auto en het huis, als statussymbool; niet op vakantie betekent een verlies aan status (ibid.).
Volgens De Graaf (1998) is toerisme dE leefstijl van de 2 le eeuw. In principe is alles

voor iedereen bereikbaar geworden, zowel in de fysieke als virtuele ruimte. Echte uithoeken

bestaan niet meer op aarde; de meeste plekken maken deel uit van een wereldomspannend -

toeristisch- geheel. "We reizen niet om de wereld te ontdekken, maar omdat de wereld

ontdekt is", aldus Van Egmond (in Dings 1997:44).  In  tijd en ruimte lijkt de uitgestrektheid
van de wereld als vakantieoord steeds verder in te krimpen. De aarde kan worden beschouwd

als een global holiday village.
De spectaculaire stijging van de vakantiemobiliteit heeft er inmiddels toe geleid dat de

toeristenindustrie op mondiale schaal tot een van de belangrijkste bedrijfstakken is

uitgegroeid, met omvangrijke investeringen en veel werkgelegenheid. Volgens de prognose

Tourism Vision 2020 van de World Tourism Organization zal het aantal internationale

aankomsten   in  dat  jaar  meer  dan 1,5 miljard bedragen en liggen de ontvangsten   uit   het

internationale reizigersverkeer op ruim 2 triljoen US dollars op jaarbasist. In 1999 reisden nog

circa 657 miljoen toeristen naar het buitenland, waarbij zij in totaal ongeveer 455 miljard US

dollars uitgaven (NRIT 2000). De keerzijde van het massale karakter van het toerisme is de

schadelijke invloed op de natuur, het landschap en de cultuur (zie BEA  1993). Niet voor niets

heeft het thema 'duurzaam toerisme' een hoge rang op de internationale maatschappelijke en

politieke agenda.

Het aantal internationale aankomsten omvat zowel het toeristisch verkeer als alle andere grensoverschrijdende

verplaatsingen, waaronder zakenverkeer (NRIT 2000)
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Anno 2000, 70 jaar na de invoering van de eerste bouwvakvakantie in Nederland, zijn
vakanties ook niet meer weg te denken uit het leven van de meeste Nederlandersz. Peter
Brusse verwoordde dat in de Folkskrant van 15 juli 1995 als volgt: "Je vraagt iemand niet:
'Ga je op vakantie?', maar 'Ben je al geweest?' of 'Moet je nog?', alsof het de 'jaarlijkse
stoelgang' betreft." Volgens Crul (1989:86) zit de opvatting 'vakantie moet, vakantie doet je
goed' diep verankerd in de Nederlandse calvinistische cultuur. Vakantie wordt beschouwd als

beloning voor het harde werken in de rest van het jaar. Iedere Nederlandse werknemer spaart
jaarlijks een percentage van zijn inkomen (ongeveer 8%) om het in het voorjaar als
vakantietoeslag te ontvangen.

De vakantieparticipatie van de Nederlander is na de Tweede Wereldoorlog op gang
gekomen3 Vooral de jaren zestig en zeventig worden gekenschetst door een versnelde groei
in de deelname aan vakanties door een verbetering van de levensstandaard. Deze groei duurde
voort tot aan het begin van de jaren tachtig. Als gevolg van de economische recessie vlakte de
expansie gedurende de daaropvolgende jaren enigszins af. Vanaf 1985 vertoont     de
vakantiedeelname van de Nederlandse bevolking weer een stijgende lijn (NRIT 1999; 2000).
Momenteel kunnen de Nederlanders zich onder de meest actieve plezierreizigers van Europa
en  zelfs de wereld scharen; 80,1% (circa 11,9 miljoen Nederlanders) onderneemt minstens
66n keer perjaar een lange of korte vakantie (zie figuur  1.1).

De hoge vakantiedeelname van de Nederlandse bevolking hangt samen met het relatief
hoge opleidingsniveau, hoge inkomen per hoofd van de bevolking en grote aantal beschikbare

vrije vakantiedagen. Tussen 1910 en nu is het gemiddeld aantal vakantiedagen (inclusief
ADV en nationale feestdagen) gestegen van 8 tot ongeveer 40 dagen. Nederland behoort
daarmee tot het time rich and money rich Noord-Europese continent, terwijl landen als de VS
en Japan met een gemiddeld aantal vakantiedagen van 23 kunnen worden gekarakteriseerd als
time poor and money rich (Richards   19968.6-7.  1996b).  Opgemerkt  moet  worden  dat  wel
sprake is van een steeds grotere tweedeling in de Nederlandse samenleving;

2 Voor de overgrote meerderheid van de Nederlandse arbeiders was het hebben van vakantie pas in 1942
gegarandeerd. Voor personen die niet onder een collectieve arbeidsovereenkomst of loonregeling vielen werd in
1952 een minimum vakantieregeling vastgesteld. In 1966 werd de vakantie met behoud van loon bij de wet
geregeld, waarna in 1971 een herziening van de regeling plaatsvond (Hessels 1973). Enige jaren geleden werd
door het Algemeen Verbond Bouwbedrijf geopperd de collectieve bouwvakvakantie in de zomer af te schaffen
(zie de Volkskrant 14 en 15 maart 1996).

3 In dit boek worden de definities van 'vakantieparticipatie' en 'vakantie' uit het Continu Vakantie Onderzoek
(CVO) gehanteerd. Daarin wordt onder 'vakantieparticipatie' verstaan: het aandeel van de Nederlandse
bevolking dat op jaarbasis minimaal eenmaal met vakantie is geweest. Een 'vakantie' wordt omschreven als een

verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier waarbij men minstens 66n nacht niet thuis slaapt en
bovendien niet verblijft op het vaste woonadres bij familie of kennissen thuis tenzij deze zelf niet thuis zijn. Een
korte vakantie telt maximaal drie en een lange vakantie vier of meer aaneengesloten overnachtingen
(respectievelijk maximaal vier dagen en vij f dagen of meer) (NRIT 2000).
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Figuur 1.1 Vakantieparticipatie  voor  korte  en  lange vakanties  (%),  1988-1999
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Bron: CVO (NRIT 1995-2000)

bedroeg het verschil in de totale vakantiedeelname tussen de hoogste en laagste sociale klasse

in 1988 28 procent, in 1999 lag dat op 41 procent (NRIT 2000).
Uit cijfers van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO) blijkt niet alleen dat steeds

meer Nederlanders op vakantie gaan. Een opvallende trend sinds medio jaren tachtig is dat

Nederlandse toeristen steeds vaker in het buitenland op vakantie gaan. Worden de korte

vakanties overwegend in eigen land doorgebracht, het aantal lange buitenlandse vakanties

vertoont een gematigde, maar stabiele groei (Jansen-Verbeke  en  Spee 1995). Ondanks  deze

ontwikkeling geldt Nederland nog steeds als de belangrijkste vakantiebestemming voor

Nederlanders. Zoals tabel 1.1 toont werden in 1999 16,3 miljoen vakanties in eigen land

doorgebracht en 14,2 miljoen in het buitenland.

Tabel 1.1 Aantal vakanties  naar  bestemming  en  duur  (mln),   1990-1999

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Binnenlandse vakanties
Kort 7,3      7,8 7,8 8,1      8,7      8,5      8,8      8,7      8,3      8,7

Lang 7,3      7,4      7,2      7,5      7,2      7,8      8,3      7,6      7,7      7,6

Buitenlandse vakanties
Kort 1,8      2,1      2,0     2,1      2,3 2,2 2,4      2,4      2,3      2,5

Lang 9,0 9,4 9,4 10,0 10,8 10,1 10,4 10,5 11,3 11,7

Vakanties totaal 25,4 26,7 26,4 27,7 29,0 27,8 29,9 29,2 29,6 30,5

Bron:  CVO (NRIT  I 995-2000)

De groeiende populariteit van het buitenland is duidelijker zichtbaar in de verdeling van de
vakantiebestedingen naar bestemming, weergegeven in tabel  1.2.  In  1999 werd ruim 4 miljard
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gulden aan binnenlandse vakanties besteed. Meer dan vier keer zoveel werd in het buitenland

uitgegeven. Ter vergelijking, in 1988 lag de verhouding buitenland versus binnenland op 3,7

Tabel 1.2 Omvang vakantie-uitgaven (mid gld), 1988-1999

1988 1990 1992 1994 1996 1997 1998 1999

Uitgaven
Binnenlandse vakanties

Kort 0,63 0,71 0,90 1,02 1,16 1,18 1,29 1,28

Lang 1,96 2,33 2,58 2,54 2,91 2,87 2,95 3,08

Uitgaven
Buitenlandse vakanties

Kort 0,39 0,50 0,61 0,76 0,87 0,97 0,86 0,94

Lang 9,22 10,22 11,66 13,84 13,63 14,63 16,23 16,92

Uitgaven totaal 12,20 13,76 15,74 18,15 18,58 19,64 21,33 22,22

Bron: CVO (NRIT 1995-2000)

In de notitie Ruimte om te kiezen van de Raad van de Openluchtrecreatie beschrijft Bosma

(1995a) summier waarom het steeds moeilijker wordt om toeristen dicht bij huis c.q. binnen
Nederland te houden. Debet hieraan zijn ontwikkelingen op het gebied van de media en
informatietechnologie waardoor de kennis van het toeristische aanbod, dat grotendeels in het

'aanlokkelijke' buitenland is gesitueerd, groter wordt. Daarnaast zijn de mogelijkheden om
een buitenlandse vakantie te ondernemen toegenomen door een stijging van het individuele of
gezinsinkomen (zie Kroon    1995), de toename   van het autobezit, een daling   van   de

vliegprijzen en de groei van het aanbod goedkope pakketreizen. De grotere actieradius van de
Nederlander heeft ertoe geleid dat Nederland steeds meer moet concurreren met
vakantiebestemmingen in het nabij en ver weg gelegen buitenland.

1.2      Positieve en negatieve gevolgen van een vakantie in eigen land

Afgaande op een aantal dramatisch getitelde studies zoals Gaan we te ver, (Raad voor het
Natuurbeheer  1994)  en  Waar moet het  naar toe, (Beckers 19952)  zou het beter zijn de trend
van Nederlanders om vaker in het buitenland op vakantie te gaan enigszins om te buigen.
Door een substitutie van buitenlandse door binnenlandse vakanties neemt de mobiliteit over
grote afstanden, met de auto of het vliegtuig, af. Een dergelijke substitutie kan een positief
milieueffect bewerkstelligen, omdat de luchtvervuiling vermindert. Bovendien neemt het
verbruik van energie en grondstoffen af.
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Volgens de Raad voor het Natuurbeheer "moeten we af van de gedachte dat het avontuur

alleen aan de andere kant van de wereld te vinden is" (ibid.:40). "Alles wat in onze omgeving

is kennen wij vaak niet. Want een eigenschap van veel mensen is altijd, wat ver weg is, is
altijd mooier." (Toerisme & Vrijetijd 1995:1) Het klinkt beter  om te vertellen  ver  weg  te
gaan, dan in Nederland te blijven. Hoe exotischer de bestemming des te interessanter en

sappiger het vakantieverhaal, aldus Pij ffers    (1992). Vaak wordt niet onderkend    dat    het

'vieren' van vakantie gepaard kan gaan met depressies, angsten, heimwee, spanning en stress,

mede als gevolg van een te groot verschil tussen de onbekende vakantieomgeving en de

vertrouwde omgeving in eigen  land  (zie  o.a.  Crul 1989; Gelders Dagblad 30 augustus  1999;
Peverelli 1997; Sanders e.a. 1996; Van Tilburg 1998; de Volkskrant 29 november 1997; 16

september 2000). "De werkelijke ontdekkingsreis bestaat niet in het opzoeken van nieuwe

landschappen maar in het hebben van nieuwe ogen", zo betoogt Proust (in Raad voor het
Natuurbeheer 1994). Volgens  de  Raad  is een vakantie dicht  bij huis zeker niet minder  o f

minderwaardig.
Het ontstaan van een dergelijk bewustzijn bij toeristen en het aanbieden en versterken

van aantrekkelijke voorzieningen en arrangementen in eigen land lijken ecologisch

beschouwd effectiever dan van buitenaf opgelegde maatregelen om de mobiliteit in te perken.

Dit volgt uit de SWOKA-studie van Baggerman en Verhoeven (1993) naar de effecten van

prijsverhogingen op vakantiegedrag. Hun onderzoek wijst uit dat een eventuele verhoging van
de prijs van vliegtickets niet of nauwelijks effect sorteert, zoals ook valt te verwachten op

grond   van    de in paragraaf 1.1 geschetste ontwikkelingen.    Er is eerder sprake    van    een

averechts effect; neemt het gemiddeld aantal vlieguren of het gemiddeld aantal vakanties bij
een deel van de onderzochten af, het aantal individuele verplaatsingen en verplaatsingen met
de auto groeit4 5 Hieruit blijkt nogmaals hoe ingeburgerd buitenlandse vakanties zijn;
Nederlanders zijn tot veel bereid zolang de vakantie maar door kan gaan. Het is een moeilijke

zaak om de verworven mobiliteit af te remmen. Milieuoverwegingen spelen overigens ook

een zeer geringe rol bij de keuze van het vervoermiddel waarmee men op vakantie gaat

4 Ondanks dergelijke onderzoeksresultaten werden in 1996 diverse debatten tussen politiek en milieubeweging

(o.a. Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu) gevoerd over duurzame luchtvaart en het verhogen
van de prijs van vliegtickets, het invoeren van heffingen voor de milieuschade en het invoeren van een eco-tax of

vouchersysteem (voor iedereen een maximaal aantal vliegkilometers in het leven) om het gebruik terug te

dringen. Dit mede naar aanleiding van het advies van de Raad voor het Milieubeleid aan de toenmalige minister

van milieu De Boer (zie de Volkskrant 13 april 1996; Van der Linde en Franke 1996).

5 In Vrijetijd en Samenleving (1994, jrg. 12, nr. 4) is door De Vries, Spaargaren en Van der Straten waardevolle

kritiek geuit op de studie van Baggerman en Verhoeven (1993; 1994a). Hun kritiek had onder andere betrekking

op de gehanteerde methodiek, het exploratieve en intentionele karakter, het theoretisch kader en gebruikte

concepten, en de maatschappelijke relevantie. De discussie werd afgesloten met een reactie van Baggerman en
Verhoeven (1994b).
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(Wasser   1998). Dit blijkt eveneens   uit een recentelijk  door  de  ANWB (1999) uitgevoerd
marktonderzoek.

Als meer Nederlanders kiezen voor een vakantie in eigen land zou dat positieve
gevolgen kunnen hebben voor de Nederlandse samenleving, niet alleen op ecologisch maar
ook op economisch vlak. In 1997 bedroegen de totale toeristische bestedingen ruim 42 miljard

gulden, dat wit zeggen 9 procent van de totale consumptieve bestedingen, en werden 300.000
banen  in de toeristische sector geteld (5 procent van de totale werkgelegenheid)  (NBT  1998).
De toeristische sector levert dus een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie.
Echter, zoals tabel 1.3 laat zien is het negatieve saldo (ontvangsten minus uitgaven) op de
reisverkeersbalans de laatste jaren aanzienlijk toegenomen6

Tabel 1.3 Saldo  reisverkeersbalans   (min),   1990-19981

1990 1992 1994 1996 1997 1998

Saldo -6780 -7620 -8288 -8425 -7795 -8311

Bron: De Nederlandsche Bank (NRIT 2000)

Door een vergroting van het aandeel binnenlandse vakanties in het totale aantal vakanties kan
de reisverkeersbalans meer in evenwicht worden gebracht, omdat daardoor de bestedingen
van Nederlanders in het buitenland afnemen. Daarnaast levert een toename van de
binnenlandse vakanties meer werkgelegenheid op in de toeristisch-recreatieve sector (zie ook
Beckers 1994a/b; 1995a/b) Dergelijke ontwikkelingen worden ook ten doel gesteld door de
Stichting Toerisme & Recreatie AVN, die zich hard maakt voor de bevordering van toerisme
en recreatie in eigen land (zie NRIT 2000:121)8.

Bij de bevordering van binnenlandse vakanties en Nederland als toeristisch product
wordt door de overheid en het toeristisch-recreatieve bedrij fsleven onder andere ingespeeld op
de groeiende belangstelling van Nederlanders voor het nationale erfgoed en de stad- en
streekcultuur. In dat verband kan worden gesproken over een 'nostalgiegolf of romantische

'Welle'; het wordt steeds populairder om tijdens de vakantie steden met een rijke historie,
musea, monumenten en authentieke dorpen te bezoeken (Bosma 1995a, verg. Dietvorst 2000).

6 De reisverkeersbalans, opgesteld door De Nederlandsche Bank, geeft een registratie van de bestedingen van
buitenlandse bezoekers in Nederland (ontvangsten) en van de Nederlandse bevolking in het buitenland
(uitgaven). Het gaat in de balans niet alleen om toerisme. Ook ontvangsten en uitgaven in het kader van
zakenverkeer, dagrecreatie en bezoek aan congressen en beurzen worden verdisconteerd (NRIT 2000).

7  Vanwege het ontbreken van gegevens  over   1999  op het moment van samenstelling  van het Trendrapport
Toerisme 1999/2000 bevat deze tabel cijfermateriaal tot en met 1998.

8 De Stichting Toerisme & Recreatie AVN is het samenwerkingsverband van ANWB, ANVWVVV's en NBT.
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De herontdekking van het 'eigene' kan als reactie worden gezien op het globaliseringsproces,
waardoor de mondiale cultuur een uniform karakter heeft gekregen (zie Ministerie van OCW

1999:10, 15; zie Mommaas 19933). Volgens Obbema valt er dicht bij huis nog veel te
ontdekken, zowel op cultureel als natuurlijk vlak. Zij verwoordde dat op fraaie wijze in het
NRC Handelsblad (8 januari  1996:9):  "De nieuwste trend laat zich raden:  die speelt zich af in

eigen land. Weg van de massa, in de rust van bos en hei. Kom je er een andere Hollander

tegen, dan veroorzaakt dat slechts zelden de ergernis die er in het buitenland mee gepaard

gaat. De reistijden zijn kort, het logies uitstekend, nu zoveel hoteliers in rap tempo het imago

van oubolligheid en spruitjeslucht hebben afgeschud. Zelfs het weer zit, gezien de
voortschrijdende opwarming van de aardbol, mee. De wereld was nog nooit zo klein.
Nederland was nog nooit zo groot." De vraag is of er inderdaad een 'nieuwe Nederlandse

toerist' op komst is, die het eigen land boven het buitenland verkiest (zie Poon 1993).
Vanuit ecologisch en economisch oogpunt is het wenselijk dat meer Nederlanders in

eigen land op vakantie gaan, maar daar staat tegenover dat het natuurlijk en ruimtelijk
beschouwd ook mogelijk moet zijn of mogelijk moet worden gemaakt. Nu staan er bij mooi
weer al files voor de stranden en belangrijke recreatievoorzieningen. Meer Nederlanders in
eigen land op vakantie heeft een toename van deze files, een overbezetting van de toeristische

voorzieningen en een mogelijke verdere aantasting van het Nederlandse landschap tot gevolg.
Wat dat betreft is het niet onvoordelig dat het merendeel van de Nederlanders het buitenland

boven het eigen land verkiest. Volgens Frans Jansen, directeur van de Stichting Toerisme &
Recreatie AVN, moeten we uiteindelijk niet te maken krijgen met tourism destroys tourism.
Het moet mogelijk blijven 'lekker weg in eigen  land te  gaan'  (1995;  zie ook Termeer  1988).
Net als Beckers (1995a) pleit Jansen voor uitbreiding van toegankelijke en bereikbare ruimte

voor toerisme (voorzieningen en natuurgebieden), het tegengaan of keren van een verdere

'verloedering' en uniformiteit van het Nederlandse landschap en stimulering van het recreatief

medegebruik en plattelandstoerisme.
Een belangrijk onderdeel van iedere strategie om het binnenlands toerisme te

bevorderen of op z'n minst te handhaven is om meer inzicht te krijgen in de keuze van de

vakantie. Dergelijke kennis heeft betekenis voor de ontwikkeling van het Nederlands

toeristisch-recreatief en milieubeleid, zoals neergelegd in de EZ-nota 'Ondernemen in
toerisme' (1990)9 en de LNV-nota 'Kiezen voor recreatie' (1991). In beide nota's wordt geen
aandacht besteed aan de problematiek van de vakantiekeuze. Kennis van achterliggende
factoren, motieven en keuzeprocessen  kan door overheid en bedrij fsleven worden gebruikt  bij
de ontwikkeling van nieuwe binnenlandse bestemmingen en het afstemmen van het
toeristisch-recreatieve product op de aanwezige marktdifferentiatie in de vraagzijde (zie NEI

1994). Inzicht in de vakantiekeuze van verschillende groepen Nederlandse vakantiegangers

9 De eerste resultaten van het toeristisch beleid zijn gepresenteerd in de voortgangsrapportages 'Ondernemen in
toerisme: Werk in uitvoering' (1993) en 'Werken aan concurrentiekracht' (1996).
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kan duidelijk maken welke groep op welk moment waarover moet worden benaderd. De
wereldwijde concurrentie en toegenomen mobiliteit heeft het aantal keuzemogelijkheden van
de Nederlander aanzienlijk vergroot. De stijd om de guldens van de toerist wordt steeds
harder. Wil Nederland ten opzichte van andere landen haar positie op de toeristische markt
behouden en verstevigen dan is ontwikkeling van kennis over de vakantiekeuze onmisbaar.
46Ook in Nederland moet de consument centraler komen te staan wil men deze blijven
boeien", zo wordt geschreven in de voortgangsrapportage 'Werken aan concurrentiekracht'
van EZ (1996). Dit project past in de voorgenomen omslag van product- naar marktdenken.

1.3 Huidige kennis

Studies over vakantie en vakantie(keuze)gedrag: 1947 tot 1990
Ook al is het fenomeen 'vakantie' wijdverbreid in de Nederlandse samenleving en is er een
aanzienlijke hoeveelheid aan gegevens over het feitelijke vakantiegedrag beschikbaar, er
bestaat tot op heden weinig kennis over de keuze van de vakantie(bestemming) door
Nederlanders. Bestaande studies over vakantie en vakantie(keuze)gedrag van de Nederlander
hebben vaak een andere c.q. beperkte invalshoek, bevatten verouderde gegevens, zijn enkel

op empirie gebaseerd en niet op een theoretisch kader of andersom, et cetera. Zonder

uitputtend te willen zijn kunnen, in min ofmeer chronologische volgorde, de volgende studies
worden genoemd.

Om te beginnen het eerste nationale onderzoek naar de vakantiebesteding dat in  1947

in opdracht van de Rijksdienst voor het Nationale Plan (RNP) en het Ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen door de Nederlandse Stichting voor Statistiek wordt

uitgevoerd.   In   1949   verschijnt   het   verslag   van   dit   onderzoek getiteld Onderzoek naar de

vacantiebesteding buiten de woonplaats. Het belangrijkste motief voor de studie vormt het
verkrijgen van gegevens over het vakantiegedrag, de hoeveelheid ruimte en het gebruik en de
exploitatie van (logies)accommodaties. Deze gegevens konden worden ingezet bij het
opstellen van recreatieplannen, zoals het vakantierecreatie-, rijwielpaden- en watersportplan
(in Beckers 1983: 161,194). De studie geeft weinig inzicht in de vakantiekeuze.

Twintig jaar later verricht Groffen (1967), in opdracht van het toenmalig Ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, een studie naar keuzeprocessen in de
vrijetijd. In deze verkennende analyse van de vrijetijdsbesteding van de Nederlander, komt de
keuze van de vakantie zowel theoretisch als empirisch niet of nauwelijks aan de orde; de
motivering van recreatieve activiteiten staat centraal.

Aaltje Hessels (1973), auteur van een van de eerste proefschriften over het
vakantiegedrag van de Nederlander, is vooral geYnteresseerd in de institutionalisering van de
vakantie in de Nederlandse samenleving. In haar boek schrijft zij over de strijd om vakantie
en de vakantiebesteding, van v66r de eerste wereldoorlog tot aan de opkomst van het
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massatoerisme. Hessels benadert de vakantie vanuit maatschappelijk oogpunt; zij gaat niet of
nauwelijks in op de achterliggende motieven en keuzeprocessen van de Nederlandse toerist.

Er vindt dus geen integratie van contextuele en persoonsgerelateerde factoren plaats.

Bovendien stopt haar interessante verhaal in de jaren zeventig.
Vergelijkbare noten kunnen bij de dissertatie van Blok-Van der Voort (1977) worden

geplaatst. Ook haar onderzoek is binnen een andere maatschappelijke context en vanuit een

bepaald theoretisch zichtveld uitgevoerd. Blok-Van der Voort gaat, met behulp van de
roltheorie, in op de persoonlijke beleving van de vakantie en de veranderingen in het
activiteitenpatroon tijdens de vakantie. Aan het vakantiekeuzeproces en de keuze van
Nederland als vakantiebestemming besteedt zij geen aandacht. Verder heeft zij, in
tegenstelling tot Hessels (1973), ook niet gekeken naar de maatschappelijke context waarin

het vakantiegedrag is ingebed.
In  1975  is  door het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut een kwantitatieve

analyse van het Nederlandse vakantiegedrag uitgevoerd op basis van CBS-gegevens. Doel
van de onderhavige studie was om na te gaan welke factoren het vakantiegedrag van

Nederlanders beYnvloeden en hoe het beslissingsproces dat aan het vakantiegedrag ten

grondslag ligt is opgebouwd. De resultaten wilde men gebruiken voor het maken van
toekomstvoorspellingen van het aantal te verwachten reizen per soort vakantie, met een

speciale focus op vliegvakanties. De studie van het NVI geeft enig inzicht waarom

Nederlanders wel of niet in eigen land op vakantie gaan, maar maakt niet duidelijk voor welke

groepen Nederlandse vakantiegangers wat geldt en hoe toeristen het vakantiekeuzeproces

doorlopen. Bovendien berust het onderzoek op geen enkel theoretisch uitgangspunt.
Belangrijkste doel van de analyse van Oppedijk van Veen (1982) is het indelen van

vakantiegangers en autobezitters in zinvolle marktsegmenten, zodat de ANWB haar
marketingbeleid op deze groepen kan afstemmen. Bij de theoretische beschrijving van een
consumentengedragsmodel gaat Oppedijk van Veen kort in op het besluitvormingsproces,
maar komt daar in het vervolg van zijn betoog niet meer op terug. Voorts krijgt de voor dit
boek interessante problematiek van de bestemmingskeuze door Nederlanders geen aandacht.

Belangrijk jaartal voor de analyse van het vakantiekeuzegedrag van de Nederlandse

bevolking   is    1986.   In   dat jaar verschijnt het rapport Waarheen   met   de   vakantie,   Een

verklarend  onderzoek naar  de  keuze  eigen  land  -  buitenland.   Het door Katteler  (ITS)  en De
Boer (NRIT), in opdracht van de Rijksplanologische Dienst (RPD), uitgevoerde onderzoek

had als doel inzicht te krijgen in de factoren die de keuze van de vakantiebestemming (eigen

land, buitenland) en de vakantiebesteding (wijze van overnachting, vakantieperiode) verklaren
en duidelijkheid te verkrijgen over mogelijke ontwikkelingen in het vakantiegedrag en de
ruimtelijke gevolgen daarvan. Zeker in de jaren tachtig, een periode van recessie, was de

verwachting dat mensen eerder voor een vakantie in eigen land zouden kiezen vanwege
verminderde bestedingsmogelijkheden. De resultaten van het onderzoek konden door de RPD
worden meegenomen in de voorbereiding van het ruimtelijk beleid. Vernieuwend aan de
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studie is het gebruik van twee nauw gerelateerde onderzoeksmethoden om het vakantiegedrag
te verklaren: secundaire analyse van gegevens uit het CVO en dataverzameling via diepte-
interviews met huishoudens uit hetzelfde panel. Verder is het de eerste Nederlandse studie
waarin het vakantie(keuze)gedrag wordt geanalyseerd aan de hand van longitudinale
gegevens. In hun onderzoek onderscheiden Katteler en De Boer zes groepen vakantiegangers,
gebaseerd op de lange zomervakanties gedurende een vietjarige periode (1981-1984). Jammer
genoeg wordt bij de constructie van de typologie de sequentiele informatie in het CVO-
bestand onbenut gelaten. Overige kritiek is dat er geen theoretisch kader aan het onderzoek

ten grondslag ligt en dat het geen inzicht geeft in het daadwerkelijk verloop van het
vakantiekeuzeproces. Positief resultaat  van de studie  is dat het een beeld geeft van situationele
en persoonsgebonden factoren van invloed op de keuze van de vakantiebestemming.

Recente studies: 1990-heden
De expansieve groei van het toerisme lijkt de maatschappelijke en wetenschappelijke
interesse in het vakantiegedrag van de Nederlander te stimuleren; in de jaren negentig neemt
het aantal onderzoeken daarover toe. Echter, het vakantiekeuzegedrag en de keuze voor
Nederland in het bijzonder blijven in de meeste studies onderbelichte thema's.

In 1993 wordt   door het Nederlands Bureau voor Toerisme een imago-onderzoek
uitgevoerd om te achterhalen wat Nederlanders van Nederland als vakantieland vinden.
Hiertoe laat men vragen in het CVO meelopen over de aantrekkelijkheid van Nederland als
vakantieland, de eisen die aan vakanties worden gesteld en de positie van Nederland ten
opzichte van haar concurrenten. Wederom spelen theorieen geen rol en geven de resultaten

geen inzicht in het waarom van bepaalde vakantiekeuzes.

Uit hetzelfde jaar is de studie van Erik Hout (1993) waarin verslag wordt gedaan van
een kwalitatief onderzoek naar de achtergronden van verandering en stabiliteit in het
kampeergedrag van ANWB-leden. Hout belicht interessante theorieen, maakt een duidelijke
koppeling tussen theorie en empirie en verschaft inzicht in de motieven en maatschappelijke
ontwikkelingen achter het kampeergedrag. Helaas concentreert hij zich op een beperkte

doelgroep onder de Nederlandse vakantiegangers.
De onderzoeken van Dahles en Lange (1994a/b) en Lengkeek (1994; 1996a) mogen

hier niet onvermeld blijven. Dahles en Lange verklaren de keuze voor een
vakantie(bestemming) onder andere op basis van de generatie waartoe men behoort en de
hoeveelheid opgedane vakantie-ervaring. In hun studie spelen dus zowel persoons- als
contextgebonden factoren een rol. Zij zijn echter niet geYnteresseerd in het exacte verloop van
het vakantiekeuzeproces. Jaap Lengkeek neemt de lezer in zijn dissertatie mee naar een nog
hoger abstractieniveau. Volgens hem bepaalt de mate waarin mensen willen ontsnappen aan
het alledaagse leven de keuze voor een bepaalde vakantie(bestemming). Ook al is Lengkeeks
betoog boeiend en wetenschappelijk vernieuwend, zijn ideeen worden niet in de praktijk
getoetst.
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Tegenover de meer abstracte studies staan onderzoeken naar specifieke aspecten van het

vakantiekeuzeproces, zoals die van Nickel (1993) naar de rol van informatie, Goossens'

(1993a) dissertatie over de effecten van emotionele informatie (zie ook ibid. 1992; 1993b;

200Oa/b), en het onderzoek van Dekker (1997; zie Te Kloeze 1998) naar de invloed van

kinderen bij de besluitvorming binnen het gezin. In alle gevallen wordt een selecte groep

Nederlanders onderzocht. Juncker (1993) is een van de weinigen die de vakantiekeuzes of

liever vakantieplannen van Nederlanders in het algemeen bekijkt; in haar studie maakt zij

gebruik van CVO-gegevens. Jacobs (1997) onderzoekt waarom Nederlandse huishoudens

kiezen voor meerdere korte vakanties in plaats van 66n lange en hoe men tot deze keuze komt.

Bij haar komt de keuze voor Nederland als vakantiebestemming zijdelings aan de orde.

Het feit dat het onderzoek van Katteler en De Boer (1986) is gedateerd vormt voor de

Stichting Toerisme & Recreatie AVN eind jaren negentig aanleiding een soortgelijk

onderzoek uit te voeren. Naast het opsporen van factoren die bepalend zijn voor de keuze van

een binnen- en buitenlandse vakantiebestemming geeft men het Nederlands Research Instituut

voor Recreatie en Toerisme (NRIT) opdracht te achterhalen hoe het keuzeproces van de

consument kan worden beinvloed ten gunste van de vakantiebesteding in Nederland. De

resultaten, weergegeven in het rapport Fakantiekeuzen van Nederlanders (Stichting Toerisme

&  Recreatie  AVN 1998), moeten worden ingezet  bij de verbetering  van het marketingbeleid

van het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven. Achterliggend doel is het stimuleren of behouden

van het aantal nevenvakanties in Nederland. In samenspraak met de opdrachtgevers en

analoog aan de studie van Katteler en De Boer heeft het NRIT gekozen voor zowel een

kwantitatieve als kwalitatieve insteek. Het NRIT heeft een vakantiesegmentatie ontwikkeld,

die de georienteerdheid op Nederland als vakantiebestemming voor de hoofd- en

nevenvakanties voor een periode van vier jaar weergeeft (1991-1994). Evenals bij de studie

van Katteler en De Boer (1986) wordt geen theoretisch kader gebruikt, geen beeld gegeven

van het daadwerkelijk verloop van het vakantiekeuzeproces en weinig gedaan met de

sequentiele informatie in het CVO-bestand. Bovendien beperkt men zich hoofdzakelijk tot
een beschrijving van persoons- en vakantiegerelateerde factoren in relatie tot de
onderscheiden segmenten.

1.4      Onderzoeksdoel en probleemstelling

Resumerend kunnen uit het bovenstaande de volgende kritiekpunten op de geevalueerde

studies worden afgeleid: er is sprake van een gebrekkige theoretische en/of empirische

onderbouwing, er wordt geen beeld gegeven van het daadwerkelijk verloop van het

vakantiekeuzeproces, de sequentiele informatie in gegevensbestanden wordt onbenut gelaten

en er is sprake van gefragmenteerdheid wat betreft onderzochte factoren en/of
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onderzoekspopulatie. Een onderzoek naar de vakantiekeuze van de Nederlander waarin
rekenschap wordt gegeven van dergelijke kritiekpunten is uitermate relevant

Bij de opzet heeft het volgende een belangrijke rol gespeeld. Opmerkelijk is dat in
studies over vakantie(keuze)gedrag weinig tot geen aandacht wordt besteed aan de vraag in
hoeverre Nederlandse toeristen (nog) daadwerkelijk keuzes maken. Zoals in paragraaf  1.1
werd beschreven is de vakantie iets 'gewoons' geworden in het leven van de meeste
Nederlanders. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat het niet ofnauwelijks meer noodzakelijk
is vakantiekeuzes te maken. Een indirecte implicatie hiervan zou kunnen zijn dat het handelen
van Nederlanders vakantiegangers minder beinvloedbaar wordt voor beleid en bedrijfsleven.
Doordat ervaren toeristen bijvoorbeeld weinig tot geen externe informatiebronnen hoeven te
raadplegen om een vakantiekeuze te maken, treden zij minder in contact met 'aanbieders' van
bepaalde vakantie(s)(bestemmingen). Voor de laatstgenoemden kan het daardoor lastiger
worden 'grip' op potentiele vakantiegangers te houden.

Interessante vraag die uit het voorgaande voortvloeit is in hoeverre Nederlandse
toeristen 'routinematig' handelen in zake de keuze van de vakantie en in het bijzonder de
keuze van de vakantiebestemming. In het volgende hoofdstuk zal blijken dat de notie van
routinematig handelen op verschillende manieren kan worden uitgelegd. Tot dusver zijn geen
studies gevonden waarin het routinematig gedrag van vakantiegangers, en dat van de
Nederlander in het bijzonder, centraal staat. Er is dus geen samenhangend conceptueel kader
voor deze problematiek voorhanden, laat staan dat dat in de praktijk is onderzocht. In een
aantal van de eerder genoemde studies komen wel aspecten van routinematigheid naar voren.

Met name Katteler en De Boer (1986) raken, zonder enige theoretische onderbouwing,
aan verschillende dimensies van dit concept. Zo gaan zij kort in op de uitgebreidheid
waarmee Nederlanders een beslissing nemen over bepaalde aspecten van de vakantie (zie ook
Enneking 1979; Jakobs 1997; Schellekens   1976). Ten tweede analyseren zij wisselingen  in
gedrag wat betreft vakantiebestemming, logiesvorm en vakantieperiode. Oppedijk van Veen
(1982:48-49) is een van de weinigen die, zij het summier, ook aandacht schenkt aan de
variatie of stabiliteit van het vakantiegedrag. Ten derde wijzen Katteler en De Boer (1986) op
mogelijke veranderingen in het vakantiegedrag (vakantiebestemming) in relatie tot wijzingen
in de persoonlijke of huishoudenssituatie (gezins fase)  (zie ook Van Soest en Kooreman  1986;
Stichting Toerisme & Recreatie AVN 1998:49).    Erik    Hout (1993) verbindt    deze
veranderingsgeneigdheid van vakantiegangers niet enkel aan persoonlijke maar ook aan
maatschappelijke ontwikkelingen. Tot slot relateren Katteler en De Boer (1986) de expliciete
gerichtheid op binnen- of buitentand aan de mate waarin mensen op zoek zijn naar
afwisseling. Het is Lengkeek (1994; 1996a) die in zijn theoretisch werk uitvoerig op deze
thematiek voortborduurt.

De maatschappelijke relevantie (paragraaf 1.2), kritiek op bestaande studies (paragraaf
1.3) en geringe aandacht voor het routinematig handelen van (Nederlandse) vakantiegangers
hebben aanleiding gegeven een nieuw onderzoek uit te voeren naar de vakantiekeuze van de

12



Nederlander en de rol van routines daarin. In dit onderzoek ligt de nadruk op de keuze van de

vakantiebestemming, in het bijzonder het verschil tussen binnen- en buitenland.

De studie waarvan in dit boek verslag wordt gedaan beoogt een relevante bijdrage te
leveren aan de theorievorming over vakantiekeuze en de mate waarin vakantiegangers

routinematig handelen. Doel is het ontwikkelen van een gerntegreerd perspectief op de keuze

die leidt tot een binnenlandse vakantie door Nederlanders. 'GeYntegreerd' in dit verband wil

zeggen dat wordt gezocht naar zowel persoons- als contextgebonden factoren van invloed op
die keuze. Verder beoogt het onderzoek een duidelijke koppeling te leggen tussen theorie en

empirie. Op basis van theoretische aspecten worden verschillende groepen Nederlandse

vakantiegangers onderscheiden. Deze groepen worden vervolgens kwantitatief en kwalitatief

onderzocht op een aantal dimensies van routinematig handelen (vakantie, vakantiegedrag,

vakantiekeuzeproces). Bij de constructie van de vakantiesegmentatie en de kwantitatieve en

kwalitatieve analyse is gebruikgemaakt van de sequentiele informatie in paneldata van het
CVO. Als achterliggende probleemstelling van het onderzoek zijn de volgende twee vragen

geformuleerd:

1.  Op basis van welke factoren kunnen verschillende groepen Nederlandse
vakantiegangers worden onderscheiden in de vakantiekeuze?

2.  In hoeverre worden vakantie, vakantiegedrag en vakantiekeuzeproces by de
onderscheiden groepen gekenmerkt door routine(matigheid)?

1.5 Leeswijzer

De indeling van dit boek is als volgt. In hoofdstuk twee wordt op basis van literatuur over

vakantiegedrag en vakantiekeuzeprocessen toegewerkt naar een conceptueel kader. In relatie

hiermee wordt de probleemstelling uitgewerkt in een aantal nader te onderzoeken vragen.

Vervolgens wordt in hoofdstuk drie de onderzoeksopzet verantwoord en worden de
onderzoeksmethoden (secundaire analyse van gegevens en het afnemen van diepte-

interviews) toegelicht. Hoofdstuk vier presenteert de resultaten van het kwantitatief

deelonderzoek, waaronder een segmentatie van Nederlandse vakantiegangers. Een

beschrijving van de gesprekken met representanten uit verschillende groepen volgt in
hoofdstuk   vij f Daarin staan verschillende dimensies van routinematig handelen centraal.

Zowel hoofdstuk vier als vijf wordt afgesloten met een beantwoording van de betreffende

onderzoeksvragen. In hoofdstuk zes, de slotbeschouwing, wordt een antwoord geformuleerd

op de probleemstelling. Tevens vindt een evaluatie van het onderzoek plaats en worden

aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek en het Nederlands toeristisch-recreatief beleid

en bedrij fsleven.
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2     Routines in de vakantiekeuze

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een conceptueel kader geschetst om de vakantiekeuze, in het bijzonder
de keuze van de vakantiebestemming, en de rol van routines daarin inzichtelijk te maken.

Daarmee wordt, ten behoeve van vervolgstappen in het onderzoek, nadere uitwerking gegeven

aan de eerder geformuleerde probleemstelling Paragraaf 2.2 geeft een weergave van de
discussie over hoe 'gewoon' vakantie is. Deze discussie raakt slechts aan 66n aspect van
routinematigheid. Om meer te kunnen zeggen over het routinematig handelen van

Nederlandse vakantiegangers is nader inzicht in dit handelen noodzakelijk. In paragraaf 2.3
komen verschillende theorieen over vakantiekeuzeprocessen en -gedrag aan bod. Factoren uit

deze theorieen worden in paragraaf 2.4 aan de hand van een algemene handelingstheorie in
een vakantiekeuzemodel samengebracht. Dit model maakt onderlinge verbanden tussen

theoretische concepten inzichtelijk en geeft richting aan de uitwerking van de eerste

hoofdvraag uit de probleemstelling. Na een beschrijving van het concept 'vakantiepraktijk' in
paragraaf 2.5, worden in paragraaf 2.6 in relatie tot het vakantiekeuzemodel een viertal

dimensies van routinematig handelen van vakantiegangers onderscheiden. Aan de hand
hiervan kan de tweede hoofdvraag uit de probleemstelling worden uitgewerkt.

2.2 Hoe 'gewoon'is vakantie?

Vakantie als niet-alledaagse werkelijkheid
Aan het eind van het vorige hoofdstuk is de vraag gesteld in hoeverre (Nederlandse) toeristen

nog keuzes maken nu het op vakantie gaan in het leven van veel mensen iets 'gewoons' is
geworden. Om hierover iets te kunnen zeggen is inzicht in de vakantiekeuze en de factoren

die daarop van invloed zijn van belang, maar moet ook aandacht worden besteed aan de vraag

hoe 'gewoon' vakantie eigenlijk is. In deze paragraaf staat het laatste centraal en wordt

ingehaakt op een in de literatuur al enige tijd voortschrijdende discussie over vakantie als

alledaagse of niet-alledaagse werkelijkheid. Het zijn onder andere John Urry (1993, oorspr.

1990) en Jaap Lengkeek (1994; 19962) die een belangrijk aandeel in deze discussie hebben. In

principe gaan zij er vanuit dat de vakantie moet worden beschouwd als iets dat een andere,

niet-alledaagse werkelijkheid impliceert. Deze veronderstelling vindt min of meer haar basis
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in ideeen omtrent de compenserende of contrasterende functie van (openlucht)recreatie en
toerisme in het algemeen'.

Hoewel over het ontstaan van de compensatietheorie of -ideologie weinig bekend is
gaat Kerstens (1968) er vanuit dat deze theorie haar oorsprong vindt in een wijdverbreide
ambivalente houding tegenover de verstedelijking. In het kort komt het er op neer dat de mens

compensatie zoekt voor de in de stedelijk industriele sfeer beleefde tekorten. Deze tekorten
hebben voornamelijk betrekking op het moderne arbeidsproces (onoverzichtelijk,
geautomatiseerd, bureaucratisch, rationalistisch, etc.) en de woonsituatie (massaliteit), met de
daaraan gekoppelde gebondenheden en het gebrek aan ontplooiingsmogelijkheden. Vanuit die
context moet de behoefte aan recreatie en toerisme worden beschouwd als een hang naar
ruimte en vrijheid; een bevrijding van gebondenheden. In feite is men in de vrije tijd op zoek
naar contrasten met het alledaagse, in gedrag en omgeving. De voorkeur gaat uit naar het
andere, het nieuwe, het ongewone. Sommige theoretici gaan nog een stap verder en grijpen de
urbanisatie aan als da verklaring van het op vakantie gaan. Men zou alleen op vakantie gaan
om tijdelijk het stadsklimaat te ontvluchten, weg van lawaai, drukte, stank en stress, terug
naar de natuur. Hoewel dit een erg simplistische visie is, is uit onderzoek gebleken dat bij
motiveringen voor recreatief en toeristisch gedrag aspecten van een anti-urbanistische
houding te onderkennen zijn. In brede zin zoeken vele theoretici de motivatie om op vakantie

te gaan in de maatschappelijke omstandigheden, in het bijzonder in de overgang van een
traditionele naar een industriele samenleving en de daarmee gepaard gaande (negatieve)
veranderingen. De toenemende urbanisatie is slechts een van de vele veranderingen (Ibid.
1972). Een ander kenmerk van de moderne samenleving betreft de rationalisering, waardoor
doelgericht handelen en specialisatie toenemen. Dergelijke veranderingen of kenmerken
worden verantwoordelijk geacht voor de (groeiende) behoefte aan ontspanning, vrije tijd en
vakantie. De vakantie kan worden gezien als een tegenwicht of'ventiel' ten opzichte van (de
depriverende kanten  van) het dagelijkse leven (Hessels   1973). Deze gedachtegang  kan  ook
worden gerelateerd aan de door Cohen (1979) onderscheiden modes van toeristische

ervaringen (zie ook noot 3). Binnen de recreative en met name diversionary mode heeft
vakantie de functie om de vervreemding van de moderne mens van de maatschappij waarin
hij leeft en werkt te doorbreken of compenseren. Men wordt als het ware 'gepusht' op
vakantie te gaan, om daarna 'herboren' en voorzien van nieuwe energie er weer tegenaan te

kunnen. Bij de overige modes (experiental, experimental en existentiaO fungeert het toerisme
niet zozeer als ventiel, maar gaat men op reis vanwege de diepere betekenis van vakantie voor

de individu en de aantrekking die (onbekende) vakantiebestemmingen uitoefenen (Pull
factoren).

' In werkelijkheid voert de discussie over het zoeken van compensatie en contrasten terug naar de tegenstelling
tussen Vita Activa en Vita Contemplativa ten tijde  van de Griekse beschaving (zie Lengkeek 1994:19-23).
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Aspecten van de compensatie- of contrasttheorie komen terug bij Urry (1993) en Lengkeek

(1994; 1996a). Een verschil met de hiervoor aangehaalde theoretici is dat zij dergelijke
verschijnselen echter als minder 'functionalistisch' ten opzichte van het alledaagse leven

opvatten. Bij Urry en Lengkeek staat niet zozeer de 'revitalisering' van toeristen ten behoeve

van het wonen en werken in de stedelijke industriele sfeer centraal, maar gaat het eerder om
de 'verrijking' van toeristen met ervaringen die contrasteren met de ervaringen, opgedaan in

de alledaagse werkelijkheid. "People must experience particularly distinct pleasures which
involve different senses or are on a different scale from those typically encountered in

everyday  life."  (Urry   1993:12)  In The Tourist Gaze geeft John Urry (ibid.) een beschrijving
van het niet-alledaagse of ongewone karakter van de vakantie. Daarbij refereert hij naar een
uit 1973 gedateerde studie van de antropoloog Victor Turner over de rites de passage van
pelgrims. Net als een pelgrim zou een toerist, al reizende door de ruimte van de ene naar de
andere plaats en terug, zich in drie verschillende stadia of zones bevinden. Het eerste stadium

betreft de sociale en ruimtelijke afscheiding van de vertrouwde woonomgeving en
gebruikelijke sociale bindingen; toerisme zou een soort 'vertrek' impliceren. In het tweede

stadium, ook wel aangeduid als liminal zone, bevindt men zich in een "anti-structure ... out of
time and place" (ibid.:10), bijvoorbeeld een (ver weg gelegen) vakantieoord. In het derde

stadium keert men terug naar huis en vindt er een herintegratie plaats van de met nieuwe

ervaringen verrijkte individu in het vertrouwde, alledaagse leven.

Volgens Urry (ibid.) worden met name in het tweede stadium de gangbare routines en
regels in het dagelijkse leven tijdelijk onderbroken. "Tourism results from a basic binary

division between the ordinary/everyday   and the extraordinary."   (Ibid.:11) Vooral bepaalde

(visuele) kenmerken van een (andere) landschappelijke of stedelijke omgeving verschaffen
mensen een out-of-the-ordinary ervaring (zie ook Urry 1995:132). De liminal zone impliceert
bovendien een 'omkering' van de alledaagse verplichtingen en regels. "What is often involved
is semi-routine action or a kind of routinised non-routine", aldus Urry (ibid.:10). In hoofdstuk
13 van de Blackwell Companion to Social 771eory komt Urry (1996:384) met een soortgelijke
conclusie: "Much social activity involves semi-routines in which travel is an important
element. What are involved are disruptions to everyday patterns that are nevertheless socially

patterned and recognizable." Juist in de vakantiesetting "(...) some of the rules and restrictions
of routine life are relaxed and replaced by different norms of behavior, those appropriate to
being  in the company of strangers." (Ibid.:384)  Het op vakantie  gaan,  het zich verplaatsen in
tijd en ruimte, biedt mensen de mogelijkheid nieuwe contacten aan te gaan alsook tijdelijk een

'spel te spelen' waaraan veel plezier kan worden beleefd. Dergelijke aspecten zorgen ervoor
dat de vakantie duidelijk te onderscheiden is van de alledaagse, 'saaie', gewone

werkelijkheid, aldus John Url'y. Het gaat bij toeristisch gedrag dus niet enkel om een
zoektocht naar authenticiteit, zoals Dean MacCannell (1989, oorspr. 1976) beschrijft in zijn
boek Tlie Tourist.
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Net als John Urry is ook Jaap Lengkeek van mening dat vrije tijd en in het bijzonder recreatie
en toerisme moeten worden beschouwd als fenomenen die een andere werkelijkheid
omvatten. In zijn dissertatie, getiteld Een meervoudige werkelijkheid (1994), en in de
populaire bewerking daarvan, met de in dit kader zeer toepasselijke titel Vakantie van het
leven (19968)2, presenteert Lengkeek die andere werkelijkheid als een 'contrastructuur'. Het
begrip contrastructuur is gebaseerd op het door Turner gebruikte begrip 'antistructuur', dat
verwijst naar een verwijdering van de alledaagse werkelijkheid. De alledaagse werkelijkheid
wordt door Lengkeek (19963:114) ook wel aangeduid als 'de (beperkte) wereld van
vanzelfsprekende routines'. Zoals hiervoor werd beschreven staat in Turners studie de
religieuze praktijk van de pelgrimage centraal, een praktijk die volgens verschillende auteurs
overeenkomsten vertoont   met   die   van het toerisme   (zie ook bijvoorbeeld Cohen    1979;
MacCannell 1989)3. Volgens Lengkeek biedt Turners begrip antistructuur een interessant
aanknopingspunt om onder andere het bestaan van verschillende werkelijkheden te
conceptualiseren.  Het verwijst immers naar "(...)'opschortingen'  van een werkelijkheid  en de
andere werkelijkheid van een communitas die de alledaagse te boven gaat en tevens naar de
gelijktijdige verbindingen in ruimte, tijd en sociale relaties met de alledaagse wereld."
(Lengkeek 1994:56; 19963.130)4 Echter, Lengkeek  is niet gecharmeerd  van het begrip  anti-
structuur als zodanig, omdat het met, zoals Turner het uitwerkt, verwijst naar een
werkelijkheid die in strijd is met of zich keert tegen de alledaagse werkelijkheid. Hij gebruikt
daarom liever het begrip contrastructuur om aan te duiden dat samenlevingen gelijktijdig
verschillende georganiseerde ordes kennen, die door gemeenschappelijke elementen met
elkaar verbonden blijven. "De contrastructuur verwijst naar het bestaan van andere
werkelijkheden, bezijden de common sense-logica van een begrensde alledaagse wereld, die

2 In Vrijetijd en Samenleving is ook een artikel verschenen waarin Lengkeek (1995) hoofdlijnen uit zijn
dissertatie behandelt. Het proefschrift en dit artikel hebben geleid tot een interessante discussie omtrent de
betekenis van vrije tijd (zie Bosma 1995b;  Van der Poet 1995; Lengkeek 1996b).

3 Volgens Cohen (1979:180 e.v.) zijn mensen op zoek naar de centre-out-there, een begrip dat hij ontleende aan
de eerder genoemde studie van Turner. De centre-out-there symboliseert datgene waarop men zich buiten de
bekende en vanzelfsprekende alledaagse wereld orienteert. Cohen heeft deze zoektocht naar de centre-out-there
verbonden aan verschillende soorten ervaringen of modes: de recreative, diversionary, experiental, experimental
en existential mode. Deze zijn gerelateerd aan de mate waarin men zich losmaakt van de alledaagse wereld en
men zich aan een andere wereld zou willen binden. Gaande van de recreative naar de existential mode komen de
ervaringen van andere werkelijkheden steeds verder van het alledaagse, het gewone af te liggen. Later komt
Lengkeek (1998:11-12; 2000:44) met een herformulering van deze modes. Hij onderscheidt een 'amusements-',
'veranderings-', 'interesse-', 'vervoerings-' en 'beheersingsmodaliteit'.

4 Met het begrip communims wordt de gedeelde ervaring, een sense Of brotherhood bedoeld, die de buiten-
normale wereld het speciale karakter geeft. In tegenstelling tot bij de notie van community gaat het bij
communims om een overstijging van het wij-zij onderscheid (Turner  1973 in Lengkeek 1994:54).
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toch een structurele eigen plaats hebben in geregelde sociale relaties. Deze plaats is in tijd en
ruimte herkenbaar en eveneens begrensd. Contrastructuur heeft als werkelijkheid een
georganiseerde vorm, die een distantie ten opzichte van de alledaagse wereld creeert, maar
voor een groot deel over de alledaagse wereld heenvalt, als een laag over een laag." (Ibid
1994:56; 1996a:131) Wat voor de een alledaagse werkelijkheid is, kan voor de ander juist
niet-alledaags zijn.

Lengkeek heeft de idee van een meervoudige werkelijkheid niet alleen ontleend aan de

ideeen van Turner omtrent pelgrimage, maar ook aan het gedachtegoed van de filosoof Schutz

(1990,  oorspr.   1945 in Lengkeek 19963) Schutz veronderstelt dat mensen verschillende

werkelijkheden of finite provinces  ofmeaning creeren. Deze werkelijkheden zon van elkaar te
onderscheiden, omdat zij worden bepaald door een specifieke invulling van structurerende

elementen of 'parameters'. Gebaseerd op de ideeen van Schutz noemt Lengkeek (1994:29;

1996a: 116-120) de volgende werkelijkheidsparameters: bewustzijnsspanning en een bepaalde
mate van spontaniteit (mate waarin er een aandrang tot doelgericht handelen is, binnen een
bepaald tijdsperspectief), opschorting van twijfel (niet voortdurend twijfelen over van alles en

nog wat), proprioceptie (mate van lichamelijk zelfbesef en eindigheid), socialiteit (betreft het
beeld dat men over zichzelf en anderen krijgt door communicatie met anderen), tijd
(temporele structuur) en ruimte (ruimtelijke structuur, verplaatsingsmogelijkheden)5. De

vakantie verschilt van de alledaagse werkelijkheid doordat bijvoorbeeld de alledaagse
tijdsstructuren worden doorbroken, het handelen op een andere locatie of in een andere ruimte

plaatsvindt, doelen worden nagestreefd waarvoor in de alledaagse werkelijkheid geen of
onvoldoende tijd, ruimte en/of mogelijkheden zijn, er op zoek wordt gegaan naar activiteiten
die afwisselend, (in/ont)spannend, risicovol en/0f plezierig zijn ten aanzien van het alledaagse

activiteitenpatroon en daardoor een breder zelfgevoel opleveren, et cetera. Hierbij zij
opgemerkt dat wordt verondersteld dat de werkelijkheidsparameters qua variaties in principe
alle kanten op kunnen gaan: Volgens Lengkeek (1996a:125) is de breuk die mensen ervaren

met het gangbare tijdsbesef een belangrijk kenmerk van het op vakantie gaan. "Een korte

vakantie, waarin veel gebeurt of veel nieuwe sensaties worden ondergaan, wordt ervaren als

een lange periode, waar men steeds aan terugdenkt. Maar een luiervakantie van vier weken

S De aan Schutz ontleende dimensies zijn vergelijkbaar met de dimensies van Huizinga over spel (in Lengkeek

1994:49-50).

6 Volgens Van der Poel (1995:92-93) is het niet aannemelijk dat de werkelijkheidsparameters naar allerlei kanten

kunnen varieren, dat alles mogelijk is. Het handelen van mensen is namelijk altijd geconditioneerd, ingebed in
sociale verhoudingen die bepaalde activiteiten mogelijk maken en andere belemmeren of uitsluiten. Van der Poel
zou dan ook de nadruk willen leggen op een andere parameter, die niet expliciet door Lengkeek wordt genoemd,
namelijk de zeggenschapsverhoudingen ten aanzien van de tijdsbesteding. Verder is hij van mening dat het

onduidelijk blijft bij welke stand op welke paramete«s) in de alledaagse werkelijkheid mensen gaan spreken

over vrije tijd.
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gaat voorbij zonder dat men het merkt." In het laatste geval sluipt de regelmaat er weer snel
in, waardoor de vakantie minder bewust wordt beleefd. Verder kan de verandering van
omgeving, zowel sociaal als ruimtelijk, er in belangrijke mate voor zorgen dat de vakantie
'anders' is dan de dagelijkse werkelijkheid. Ook al handelen mensen op de
vakantiebestemming het zelfde als thuis, als normaal, toch heeft men het gevoel 'er even uit
geweest te zijn' (ibid.:126). Kortom, volgens Lengkeek ontlenen vrijetijdservaringen hun
specifieke karakter aan de spanning tussen alledaagse en andere werkelijkheden, in het
bijzonder aan de andere betekenis van de parameters van de gewone werkelijkheid.

66

Hoe routinematig ook de overgang (van de alledaagse naar een andere werkelijkheid,
BB) tot stand wordt gebracht, dat wil niet zeggen dat we vervolgens geen ervaring van een
andere werkelijkheid kunnen ondervinden. Wanneer gedrag en beleving echter volledig
geroutiniseerd zijn is het volgens mij niet langer mogelijk ze als andere werkelijkheid te
ervaren, tenzij de routine zelf een parameter is die verandert en daarmee de ongewone

ervaring schept", aldus Lengkeek   (ibid.: 127) Wat Lengkeek stelt  in het laatste  deel   van  dit
citaat sluit min of meer aan bij Urry's veronderstelling dat vrijetijdspraktijken kunnen worden

gekenmerkt door semi-routinematig of geroutiniseerd niet-routinematig handelen.

Vakantie als alledaagse werkelijkheid
Opmerkelijk is dat Urry en Lengkeek de gedachte van vakantie als alledaagse werkelijkheid
niet geheel verwerpen, waardoor zij hun eerdere veronderstellingen weer deels ondergraven.
Alvorens hier nader op in te gaan zal eerst (de kritiek met betrekking tot) de
compensatietheorie aan bod komen.

Ook al is de compensatietheorie (als specificatie van de contrasthypothese)
wijdverbreid, toch zijn er veel vraagtekens te plaatsen bij de achterliggende

veronderstellingen. Bijhouwer   (1964 in Kerstens   1968: 11) zei reeds het volgende   over  de
theorie: "Het is niet waar, dat de duidelijke neiging bestaat ter verpozing steeds de
tegenstellingen van het vertrouwde milieu op te zoeken. De ervaring leert ons dat dit geen
regel is, dat de meeste mensen de behoefte hebben hun omgeving mee te nemen, het
ongewone zelfs te mijden.". Uit Kerstens' eigen onderzoek blijkt dat het gedrag van

kampeerders slechts in beperkte mate door discontinurteit wordt gekenmerkt. Zo stelt men
bijvoorbeeld prijs op modern comfort, keert men vaak terug naar een eerder bezochte

camping en op die camping naar hetzelfde plekje, ontplooit men veelal activiteiten die ook
thuis plaats zouden kunnen hebben, et cetera. Elementen die volgens Kerstens met het gedrag

van alledag contrasteren zijn onder andere de kleding, het tempo waarin men alles doet en de
aard van de sociale relaties. Verder hecht men veel waarde aan de omgeving van het
kampeerterrein. Dergelijke bevindingen ondersteunen dus niet alleen de contrasthypothese,
maar wijzen ook of voornamelijk in de richting van voortzetting van alledaagse handelingen
tijdens de vakantie. In het laatste geval kan worden gesproken van congruentie,
overeenkomsten of familiarity. Volgens  Hessels  (1973:230)  moet  het  op  vakantie  gaan
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worden opgevat als "een balanceren tussen het avontuur van het lokkende onbekende en de

veiligheid van het bekende en vertrouwde, waarbij men er zich van bewust blijft dat het
avontuur slechts spel is en men na korter of langer tijd weer in de dagelijkse werkelijkheid
terugkomt." Mensen hebben enerzijds behoefte aan nieuwe ervaringen, anderzijds heeft men
ook een rustpunt nodig, "een stukje voortzetting van het dagelijkse milieu". De notie van

'veilig avontuur' kan ook in verband worden gebracht met hetgeen Elias heeft geschreven
over 'gecontroleerde decontrole' in de bundel Questfor Excitement (Elias en Duning 1986 in
Beckers en Van der Poel 1995:13-14).

Ook bij Urry (1993) zijn enige theoretische noties te vinden die in de richting van de

congruentiehypothese leiden. In hoofdstuk 5 van zijn boek wijst hij erop dat in de
postmoderne samenleving steeds vaker een vermenging van elementen uit het alledaagse
leven (wonen, werken) met die uit de niet-alledaagse werkelijkheid (toerisme) plaatsvindt.
Werd het maken van plezier voorheen geassocieerd met "being away from the place in which
one worked and from the boring monotonous pain of work, especially of industrial

production. Now, however, such a division is much less clear-cut. Pleasures can be enjoyed in
very many places (...)." (Ibid.:102) Volgens Urry wordt de grens tussen toerisme en het

dagelijkse leven steeds onduidelijker. "Pleasures and pain are everywhere, not spatially
concentrated in particular sites." (Ibid.:102) (zie ook Urry 1995:212) Op een van de laatste

pagina's van zijn boek noemt Urry (1993:154) nog andere zaken die kunnen wijzen op een
convergentie van de alledaagse en niet-alledaagse werkelijkheid, zoals de grote behoefte van
mensen om ook tijdens de vakantie iets te leren (bijv. een bepaalde sport: skien, duiken,
zeilvliegen) en educatief bezig te zijn (bijv. het bezoeken van een museum). Verder stelt hij
dat door de flexibelere verhouding tussen werken en niet-werken in de postmoderne

samenleving het op vakantie gaan niet meer zo contrasteert met de betaalde arbeidssituatie

dan vroeger het geval was.
Soortgelijke ideeen komen we tegen bij Richards (1996a:9). Volgens hem bet'nvloeden

de vakantie en de alledaagse werkelijkheid elkaar wederzijds. Enerzijds zorgen de
voorbereidingen van de vakantie ervoor dat de vakantie niet langer meer een 'breuk' met het

alledaagse leven vormt, maar eerder een uitbreiding daarvan is. Men leest bijvoorbeeld voor
vertrek naar een vakantiebestemming over de te bezoeken cultuur en de daar heersende

gewoonten of men gaat alvast oefenen met skien op een daar voor kunstmatig gecreeerde
locatie. Anderzijds ontplooien mensen tijdens hun vakantie activiteiten, die veelal in het
verlengde liggen van hun alledaagse beroepsarbeid (zie ook Decrop 1999:63). "Those who are
too busy to develop new skills to enjoy during their holiday often resort to doing the same
things on holiday as they would at home." (Richards 19963:9) Richards is verder van mening

dat het onderscheid tussen vakanties en alledaagse vrijetijdsactiviteiten qua beleving kleiner
wordt door een toename van de kortere vakanties. Door deze toename worden de vakantie-

ervaringen oppervlakkiger en hebben mensen steeds minder het gevoel van een complete
'break' met het alledaagse leven.
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Volgens Lengkeek (1994; 1996a/b) moet de convergentie van alledaagse en niet-alledaagse
werkelijkheden met name worden gezocht in de gigantische toename van de reislust. Door de
mondiale toename van de behoefte aan andere werkelijkheden dreigt de ervaring van het

"'andere' teniet te worden gedaan. "Alles wordt 'anders' en daarmee uiteindelijk alledaags.

(Ibid. 1996b:66) lets unieks beleven is er eigenlijk niet meer bij, omdat men overal toeristen
tegenkomt. Bovendien zorgt de exploitatie van toeristengebieden ervoor dat er een
infrastructuur komt, men er kan eten wat men thuis ook eet, dat er warm water uit de kraan

komt, et cetera. Kortom, "de geconstrueerde contrastructuur (lees: vakantie, BB) wordt

ingekapseld in de routines van de alledaagse werkelijkheid en verliest haar betekenis." (Ibid.
1994:70) Het niet-alledaagse wordt alledaags c.q. gewoon, aldus Lengkeek.

McDisneysering en cybertoerisme
Met name hetgeen Lengkeek opmerkt over de vermenging van alledaagse en niet-alledaagse
elementen is te verbinden aan een moderne benadering van toerisme: 'McDisneysering'

(Ritzer en Liska    1997;   zie   ook   Van   der   Poel 1999). Analoog   aan het proces   van
'McDonaldisering', dat zich op alle terreinen in de samenleving voltrekt en waarbij

fastfoodketen McDonald's het lichtend voorbeeld is, wordt de toeristische wereld in
toenemende mate gekenmerkt door efficientie, berekenbaarheid, voorspelbaarheid en controle
door niet-menselijke technologie. Binnen de toeristenindustrie staan de Disney themaparken
model voor dit proces van rationalisatie, vandaar de term 'McDisneysering'. Door het

rationaliseringsproces lijkt de vakantie steeds minder met het dagelijks leven te contrasteren.
Er kan worden gesproken van vervagende grenzen (zie Urry 1993), 'de-differentiatie' (Rojek
1993:188,200 e.v.) of'onttoeristisering van het toerisme' (Van der Poel 1999:240-241). Deze
de-differentiatie van vakantie en dagelijks leven wordt aan de hand van het volgende citaat
geillustreerd: "It was perhaps always an illusion to believe in hard and fast lines between
home and abroad, work and leisure, private and public. But now these categories seem to be

entangled and harder and harder to seperate in satisfactory ways." (Rojek 1993:203)
De McDisneyseringsthese leidt tot de gedachte dat mensen in toenemende mate op

vakantie gaan om uiteindelijk dezelfde ervaringen als thuis op te doen. Hierdoor wordt de
vakantie een minder bijzondere belevenis. Volgens Ritzer en Liska (1997) hebben veel
mensen ook op vakantie behoefte aan veiligheid en comfort (voorspelbadeid), wil men
zoveel mogelijk zien en doen in de beschikbare tijd (efficientie) en wenst men orde en
regelmaat (controleerbaarheid). Bovendien wil men graag van tevoren weten welke kosten de
vakantie met zich meebrengt (berekenbaarheid). Kortom, de (geMcDisneyseerde) vakantie

symboliseert hoe langer hoe minder een 'andere' of ongewone werkelijkheid. Vakanties lijken
steeds meer op andere domeinen in het leven, aldus Ritzer en Liska (ibid.). Extreem gesteld
zou het proces van McDisneysering de fundamentele motivatie om op vakantie te gaan
kunnen ondermijnen. Ofwel, als ook het toerisme en toeristische bestemmingen worden
geMcDisneyseerd, dan zou er weinig reden bestaan om nog op vakantie te gaan. "The
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globalisation of culture tinges our experience of escape with the shadow of familiarity", aldus

Rojek (1993:203).
Een dergelijke extreme situatie  is te verbinden aan Feifers  (1985   in Urry 1993:100)

conceptualisering van de 'post-(massa) toerist'. Een kenmerk van het post-toerisme volgens

Feifer is dat, bijvoorbeeld, het daadwerkelijk bezoeken van een toeristische bestemming voor

het verkrijgen van een bijzondere ervaring of gevoel van plezier steeds minder noodzakelijk
wordt. Door de opkomst van moderne media (televisie, video, computer, etc.) hoeft de post-
toerist zijn huis niet meer uit; zittende voor de televisie in de eigen woonkamer kan hij zich

op verschillende vakantiebestemmingen wanen7. "Through television and other media the
post-tourist can realize the ultimate experience of de-differentiation in travel: he or she can
'calmly go travelling' without leaving the home." (Rojek 1993:201) Electronische media

creeren een global village; vakantiebestemmingen komen als het ware naar de toerist toe.
Bovendien kan de post-toerist, door het gebruik van de repeat-knop op zijn videorecorder,
meerdere malen een vakantiebestemming virtueel bezoeken. In termen van McDisneysering is
een virtuele vakantie efficient (men hoeft niet daadwerkelijk op reis), voorspelbaar (geen
verrassingen) en berekenbaar (men weet precies hoe lang de 'reis' duurt en hoeveel het kost).
Verder wordt een dergelijke vakantie in hoge mate gekenmerkt door een alles onder controle
houdende technologie (zie Ritzer en Liska   1997: 101). Belangrijk voordeel  van een virtuele
vakantie is een afname van de mobiliteit doordat mensen zich niet meer lijfelijk verplaatsen.
In die zin voldoet cybertoerisme aan de roep om duurzamer vormen van toeristisch gedrag.

Toch geloven Ritzer en Liska (ibid.) niet in cybertoerisme, laat staan in een volledige
teloorgang van het toerisme als gevolg van McDisneysering; volgens hen blijft het op
vakantie gaan een populair fenomeen. Wat betreft het eerste, een virtuele reis kan volgens hen
nooit dezelfde ervaringen bieden als een 'echte' vakantie, ook al is men op vakantie niet
noodzakelijkerwijs op zoek naar authentieke ervaringen, omdat die te onvoorspelbaar en

verrassend zouden zijn. In het kader van de toenemende populariteit van vakanties
onderscheiden Ritzer en Liska verschillende typen toeristen in hun (onbewuste) reactie op de

McDisneysering van vakanties. Zo zijn er toeristen die zich juist aangetrokken voelen tot
vakanties waarin de basisprincipes van MeDisneysering een belangrijke rol spelen, zon er
toeristen die op vakantie een balans zullen zoeken tussen niet- en geMcDisneyseerde
elementen en toeristen die hier absoluut niets mee te maken willen hebben. Voor de laatsten

zal het echter steeds lastiger worden niet te worden geconfronteerd met elementen van

MeDisneysering.
In deze paragraaf is aandacht besteed aan de vraag hoe 'gewoon' (alledaags) en/of

'ongewoon' (niet-alledaags) de vakantie is in vergelijking met het dagelijks leven.

1 Dit sluit min of meer aan bij hetgeen Urry in zijn boek Consuming Places beschrijft (1995:216). Volgens hem
wordt de postmodeme samenleving onder andere gekenmerkt door time-space compression. Dat wil zeggen,

gebeurtenissen die eerder op geografische afstand plaatsvonden dringen heden ten dage (via de media) door in
het alledaagse leven. In dat verband spreekt hij ook wel van instantaneous time of'ogenblikkelijke tijd'.
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Geconcludeerd kan worden dat de vakantie zowel door alledaagse als niet-alledaagse aspecten
wordt gekenmerkt, zij het dat de grenzen tussen toerisme en leefwerelddomeinen in
toenemende mate vervagen. De vakantie lijkt steeds meer te worden gedomineerd door

alledaagse rationaliteiten en routines. De bovenstaande beschrijving kan worden opgevat als
een eerste aanzet om de notie van routinematigheid te conceptualiseren. Echter, om de mate
waarin (Nederlandse) vakantiegangers routinematig handelen te kunnen verklaren, en in
relatie daarmee de keuze voor een vakantie in Nederland of het buitenland, is meer inzicht in
dat handelen noodzakelijk. In de volgende paragraaf wordt daarom eerst ingegaan op
theorietn over vakantiekeuzeprocessen en -gedrag, met bijzondere aandacht voor factoren van

invloed op de vakantiekeuze.

2.3       Theorieen over vakantiekeuzeprocessen en -gedrag

Vacation sequence
Theorieen over vakantiekeuzeprocessen proberen zicht te geven op de fasen die potentiele
toeristen doorlopen alvorens zij hun vakantiebestemming selecteren en de factoren die deze
stappen beYnvloeden. Een van de meest aangehaalde theorieen is die van Van Raaij en

Francken (1984) (zie o.a. Goodall 1991; Weiermair en Maser 1996) Gebaseerd op het
consumentenbeslissingsproces van Engel en Blackwell (oorspr. 1968) onderscheiden zij vijf
opeenvolgende fasen in de vacation sequence. generieke productbeslissing, informatie-
inwinning, gezamenlijke besluitvorming, vakantieactiviteiten en (dis)satisfactie of
klachtengedrag8.

De eerste beslissing (fase 66n) die een huishouden moet maken betreft de vraag of
men op vakantie gaat of thuis zal blijven. Het huishouden wordt dus geconfronteerd met het
probleem waaraan het de financiele middelen wil besteden; koopt men een huis of gaat men
op vakantie? Aangezien de vakantie voor velen een gewoonte is geworden is het voorstelbaar
dat in de meeste gevallen het besluit om te gaan vanzelfsprekend is. Als gezamenlijk is
besloten om op vakantie te gaan, gaan leden van het huishouden meestal afzonderlijk op pad
om informatie over een mogelijke vakantiebestemming en daaraan gerelateerde keuzes (soort
vakantie, lengte, kosten, vervoermiddel, etc.) in te winnen (fase twee). De keuze voor een
bepaald type vakantie betreft de 'modale productbeslissing', terwijl de selectie van een

8 In de literatuur over consumentengedrag zijn verschillende theorieen of modellen over vakantiekeuzeprocessen
te vinden. Nadeel van deze modellen is dat ze vaak zeer algemeen van aard en niet empirisch onderzocht zijn
(zie Gilbert 1991). Niettemin zijn de meeste, net als de vacation sequence van Van Raaij en Francken, op de
Grand Models zoals die van Engel en Blackwell gebaseerd en staan dezelfde fasen centraal. Belangrijk voordeel
van de theorie van Van Raaij en Francken is dat daarin wordt uitgegaan van een gezamenlijk in plaats van
individueel besluitvormingsproces.
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vakantiebesternming    een ' specifieke productbeslissing' is. Zowel modale als specifieke

beslissingen vragen om informatie over de kenmerken van de alternatieven die worden

overwogen. Hierbij kan het gaan om neutrale (bijv. consumentengids, ANWB, WV,
reisgidsen), commerciele (bijv. reisbureaus, folders, brochures), sociale en gedrukte of
electronische informatie uit de (massa)media (kranten, radio, tv en internet) (zie Francken

1978; Van Raaij en Crotts 1994). Commerciele informatiebronnen worden vooral  in de eerste

fasen van de vacation sequence geraadpleegd, terwijl organisaties als de ANWB in de latere

fasen worden bezocht. Sociale informatie betreft mond-tot-mond-reclame door familieleden,
kennissen en buren. Volgens Van Raaij en Francken (1984) zijn sociale informatiebronnen

gedurende het gehele keuzeproces van belang. Vrienden en verwanten kunnen nieuwe

informatie geven of een eerste voorzichtige keuze goed- of afkeuren. In dat geval spelen zij
ook een legitimerende rol. De keuze voor Nederland als vakantiebestemming kan hierdoor in
belangrijke mate worden beYnvloed. Het bekijken van een reisgids of het te rade gaan bij

vrienden, familieleden of een reisorganisatie zijn externe vormen van informatie-inwinning'.
Er is sprake van interne informatie-inwinning in het geval er voldoende informatie, op basis

van eerdere vakantie-ervaringen, in het geheugen van de gezinsleden aanwezig is (Van Raaij

1986). Van Raaij en Crotts (1994) gebruiken de term incidental learning om aan te duiden dat

mensen met informatie kunnen worden geconfronteerd waar ze niet (actief) naar op zoek
waren, maar waar ze (on)bewust van leren. Op grond van (de zoektocht naar) informatie

neemt men uiteindelijk gezamenlijk de beslissing waar men op vakantie naar toe zal gaan
(fase drie)10. Voornamelijk deze derde fase, de gezamenlijke besluitvorming, wordt bepaald

9 De door relevante anderen ('experts') verschafte informatie (informatie van een reisbureau of uit een catalogus,

mond-tot-mond-reclame) over een vakantiebestemming en boodschappen uit de media zorgen voor een gevoel

van zekerheid (zie Van der Poel 1993; 1994). Hierdoor kan men in de moderniteit het hoofd bieden aan de

verscheidenheid aan keuzemogelijkheden (zie Giddens 1994). Een dergelijk idee komt reeds naar voren in het

proefschrift van Hessels (1973), die het baseert op drie door Riesman (1950; zie Knebel 1960; Mayo en Jarvis

1981) onderscheiden ideaaltypen. Volgens Riesman zijn er in de Westerse wereld verschuivingen opgetreden in
de basic personality en heeft er een overgang plaatsgevonden van een tradition-directed via een inner-directed

naar een other-directed mensentype. Volgens Hessels (1973) is deze other-directedness een

'begeleidingsverschijnsel' van de allluent   of    optional    society. De veelheid aan keuzemogelijkheden in de
moderne samenleving maakt de hedendaagse mens onzeker. Om die onzekerheid te verkleinen richt men zich op

relevante anderen, degenen waarin men vertrouwen stelt. Op basis van de theorieen van Poon (1993) over
nieuwe vormen van toerisme zou men kunnen concluderen dat er momenteel weer sprake is van een trend

richting meer individueel georienteerde consumptiepatronen.

10 Uit studies die op dit terrein zijn gedaan kan worden geconcludeerd dat de meeste vakantiebeslissingen

gezamenlijk worden genomen (Dimanche en Havitz  1994).  In de jaren vijftig  was de heersende gedachte echter

dat voornamelijk de man, als hoofd van het gezin, de belangrijkste beslissingen maakte (husband-dominant
decision making). In de loop der tijd leek de vrouw meer aan populariteit te winnen, terwijl de rol van de man
geringer werd (wde-dominant decision making). De studie van Sharp en Mott uit 1956 was een van de eerste

waarin werd geconcludeerd dat het ook mogelijk is dat zowel man als vrouw verantwoordelijk zijn voor
bepaalde beslissingen omtrent de vakantie Uoint decision making) (zie Jenkins   1978; Van Raaij en Francken

25

A



door de uitkomsten van een onderhandelingsproces. Volgens Van Raaij en Francken (1984) is
er binnen het huishouden sprake van een interactieproces dat wordt beinvloed door
individuele factoren (zoals behoeften en verwachtingen) en factoren die te maken hebben met
het huishouden als geheel (zoals machtsstructuur, leefstijl, rollen). Deze factoren staan weer
in verband met verschillende socio-demografische factoren. De vierde fase betreft de vakantie
zelf en de activiteiten die gedurende de vakantie worden ondernomen.  In de laatste fase (fase
vijf) spelen gevoelens van (dis)satisfactie een belangrijke rol. Dissatisfactie treedt op als het
huishouden het gevoel heeft dat de vakantie minder leuk was dan verwacht en/of er een
verkeerde keuze is gemaakt. Dit kan te maken hebben met klachten op het gebied van
comfort, hygiene, eten, et cetera. Gevoelens van (dis)satisfactie over de vakantie bepalen in
belangrijke mate het toekomstig vakantiegedrag (zie ook Van Dijk  1990).

Aan de vacation sequence van Van Raaij en Francken (ibid.) kunnen zowel positieve
als negatieve aspecten worden verbonden. Positieve aspecten zijn dat er vanuit wordt gegaan
dat mensen vaak gezamenlijk en niet individueel een vakantiekeuzeproces doorlopen, dat aan
de keuze van de vakantiebestemming ook andere beslissingen zijn gerelateerd (soort vakantie,
logiesvorm, vervoermiddel, etc.) en dat er in het model een terugkoppelingsmoment is
ingebouwd (via (dis)satisfactie naar toekomstig vakantiegedrag). Hierdoor krijgt het een
dynamisch karakter. Belangrijkste kritiekpunt is dat er vooral aandacht wordt besteed aan de
zoektocht naar informatie door de potentiele toerist. Deze wordt gekoppeld aan factoren op
individueel en huishoudensniveau en socio-demografische variabelen, waarvan de specifieke
betekenis en invloed op de fasen van het vakantiekeuzeproces onduidelijk blijft. Verder zijn
in het keuzemodel geen contextuele of externe omstandigheden opgenomen, zoals de
geschiktheid en aantrekkelijkheid van Nederland als vakantieland of de beschikbaarheid van
relevante informatie (folders, boeken, etc.) voor toeristen.

Structuur van de keuzesets
De structuur van de keuzesets van Crompton (1992) kan worden opgevat als een nadere

uitwerking van de eerste drie fasen in de vacation sequence van Van Raaij en Francken (1984).
Een keuzeset omvat een verzameling alternatieven of vakantiebestemmingen waaruit een keuze
moet worden gemaakt. Dit gebeurt aan de hand van simplificatie: via een 'trechterproces' wordt
het aantal mogelijke vakantiebestemmingen gereduceerd, totdat uiteindelijk Wn bestemming
overblijft. In de structuur van de keuzesets kunnen drie opeenvolgende fasen worden

1984). Rollen gerelateerd aan het gezinsbesluitvormingsproces lijken in de loop van de tijd te veranderen (Fodness

1992). Veranderende leefstijlen en de toenemende participatie van vrouwen in het arbeidsproces zijn hier volgens

Dimanche en Havitz (1994) debet aan. Volgens Nichols en Snepenger (1988) is nu veelal sprake van autonomic
decision making, waarmee wordt bedoeld dat het niet uitmaakt wie (man of vrouw) een bepaalde beslissing neemt.
Automatic decision making kan als een vierde rolstructuur binnen het vakantiekeuzeproces worden opgevat, zij het
als een nadere specificatie vanjoint deciyion making. Langzamerhand verschijnen ook studies waarin huishoudens
met een andere samenstelling dan het geijkte gezin met kinderen centraal staan (zie Barker e.a. 1996).
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onderscheiden, waarvan respectievelijk de initial consideration set, late consideration set en

fnal selection het belangrijkst   zijn (zie Crompton en Ankomah    1993).   Dit zijn tevens   de

eindpunten van iedere fase. De eerste fase omvat alle bestemmingen waarvan een

vakantieganger zich bewust is (awareness versus unawareness seO en die eventueel als
'mogelijke' vakantiebestemmingen kunnen worden beschouwd (initial consideration versus

excluded set). In principe komt het er op neer dat als een vakantiebestemming niet (via de
awareness seO in de initial consideration set terechtkomt, er eigenlijk geen kans op uiteindelijke
selectie is. Wanneer de beslissing is gevallen om op vakantie te gaan, begint de tweede fase. In

deze fase worden de alternatieven uit de eerste fase geevalueerd en gereduceerd aan de hand van
informatie. De belangrijkste set in de tweede fase is de late consideration set; alle bestemmingen
die een toerist als 'waarschijnlijke' vakantiebestemmingen in een bepaalde periode beschouwt

(Crompton   1992;   zie ook Woodside en Sherrell   1997).   De late consideration   set is tamelijk
klein, het gaat om twee tot vijf bestemmingen (Crompton en Ankomah 1993; Thompson en

Cooper    1979).    In de laatste fase wordt   er zeer actief naar informatie gezocht. Men heeft

bijvoorbeeld persoonlijk contact met een vertegenwoordiger van de vakantiebestemming via een
reis- of verkeersbureau. Uiteindelijk resulteert hieruit de keuze van de vakantiebestemming

(Crompton 1992).
Situationele beperkingen vormen belangrijke criteria bij de keuze van de

vakantiebestemming, zoals kosten, reistijd, gezondheidsproblemen, veiligheid en bereikbaarheid

(Crompton en Ankomah 1993; Ankomah e.a. 1996). Andere factoren die de structuur van de
keuzesets en de evaluatie van bestemmingen bepalen zijn persoonlijke kenmerken, motieven,
waarden en houdingen, opgedane ervaringen, kenmerken van de vakantiebestemming, et cetera.

(Um en Crompton 1990; 1992; Woodside en Lysonski 1989). Net als in de vacation sequence

gaat in de structuur van de keuzesets relatief veel aandacht uit naar de zoektocht naar externe

informatie. Op de hiervoor vermelde factoren wordt minder uitgebreid ingegaan. Zoals

Crompton zelf aangeeft moet de structuur van de keuzesets niet worden beschouwd als een
verklarend model maar als een analytisch instrument voor marketeers ten behoeve van de inzet

van marketinginstrumenten op verschillende tijdstippen in het keuzeproces (zie ook Thompson

en Cooper 1979; Spiggle en Sewall 1987; Woodside en Sherrell 1977). Niettemin is Crompton

(1992) van mening dat externe omstandigheden een belangrijke rol spelen bij de samenstelling
van de keuzesets. Volgens hem kunnen er verschillende veranderingen optreden in de externe

omgeving waardoor het besluitvormingsproces verandert, zoals prijsveranderingen,
promotiecampagnes, veranderingen in het aanbod van de vakantiebestemming en veranderingen
met betrekking tot de bereikbaarheid. Hierdoor worden bepaalde beslissingen herzien en/of
vallen bepaalde bestemmingen af De samenstelling van de sets kan zeer snel veranderen. Als

gevolg van bepaalde veranderingen hoeven mensen het besluitvormingsproces ook niet altijd
sequentieel, van fase den naar fase drie, te doorlopen.

In het proces kunnen verschillende vakantiebestemmingen 'op een zijlijn worden

geplaatst'. Dit gebeurt op basis van negatieve feedback (onplezierige persoonlijke ervaringen,
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negatieve feedback van familie of vrienden) of tegenstrijdige gevoelens (weinig beschikbare

informatie, onverschilligheid). In de laatste fase kunnen de bestemmingen op ieder transitiepunt
worden verworpen. Verschuift een bestemming in de richting van de centrale sets, dan groeit de
waarschijnlijkheid  dat het uiteindelijk als vakantiebestemming wordt gekozen (Crompton  1992;
Woodside en Sherrell 1977). In de structuur van de keuzesets is dus sprake van een koppeling
tussen verschillende fasen. De final selection wordt echter niet visueel in relatie gebracht met
toekomstige keuzes. Opgemerkt moet worden dat Crompton (1992) de structuur van de
keuzesets probeert te integreren met het consumentenbeslissingspraces van Engel, Blackwell en
Miniard (1995, oorspr. 1968), waarin wel een evaluatiefase is opgenomen.

Bestemmingskeuzemodel
Een andere benadering om tot een uiteindelijke beslissing te komen betreft het
bestemmingskeuzemodel van Mansfeld (1992). Net als in de voorgaande theorieen neemt ook
in dit vakantiekeuzeproces het verzamelen van informatie een belangrijke plaats in, naast de
motivatie van de toerist. In Mansfelds model vormt de achterliggende motivatie "(...) the
stage that triggers the whole decision process and channels it accordingly." (Ibid. 1992:414)1 '
Als een potentiele toerist voldoende is gemotiveerd om op vakantie te gaan, gaat men
vervolgens gedurende een tweetal fasen op zoek naar informatie om verschillende
vakantiebestemmingen tegen elkaar af te wegen. In de eerste fase verzamelt de
vakantieganger informatie om te achterhalen of de op voorhand gekozen

vakantiebestemmingen 'haalbaar' zijn (bijv. wat betreft kosten, hoeveelheid benodigde tijd,
gezinssituatie, etc.). Gedurende de tweede fase van informatieverzameling worden de
overgebleven bestemmingen uit fase 661 geevalueerd aan de hand van de kenmerken van deze

bestemmingen. Uiteindelijk kiest men uit de geschikt geachte bestemmingen de meest
favoriete vakantiebestemming. Volgens Mansfeld spelen bij deze keuze ook demografische,
socio-economische, culturele, politieke, fysieke en sociale factoren (bijv. heersende waarden

en normen) een belangrijke rol. Net als in de voorgaande modellen worden deze factoren
echter niet verder gespecificeerd en uitgewerkt. Evaluatie van de bestemmingskeuze na
terugkomst van de reis beinvloedt de motivatie voor een volgende reis en de wijze waarop in
de toekomst naar informatie gezocht wordt. Het bestemmingskeuzemodel van Mansfeld toont
dus overeenkomsten met de vacation sequence (evaluatie achteraf) en de structuur van de
keuzesets (reductie via een trechterproces).

11   Er  kan een onderscheid worden gemaakt tussen intrinsieke   en extrinsieke motivatie. Op vakantie   gaan   is

intrinsiek gemotiveerd indien de optimale stimulatie en satisfactie voortkomt uit de handeling zelf, het op vakantie
gaan. In het geval van exuinsieke motivatie komt de satisfactie voort uit de consequenties van het op vakantie gaan,
zoals het vergroten van kennis en vaardigheden, het opdoen van nieuwe contacten en het krijgen van rust. Veelal

gaat het om een combinatie van intrinsieke en extrinsieke motivatie (Goossens 1993a:8-9).

....
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Stated preference/choice benaderingen
Wordt in de hiervoor besproken theorieen met name aandacht geschonken aan (de rol van
informatie in) eerdere fasen in het besluitvormingsproces, in smted pr€Brence/choice

benaderingen wordt gefocust op de laatste fase in het keuzeproces (fase drie in de vacation

sequence). In die fase wordt een alternatief, bijvoorbeeld een vakantiebestemming, gekozen
uit een set van in overweging genomen alternatieven. Stated preference/choice benaderingen

proberen hiervoor een verklaring te vinden.
Binnen het onderzoek op het terrein van toerisme en recreatie zijn de studies van

Lieber en Fesenmaier (1984), Dellaert (1995), Dellaert e.a. (1995; 1996), Stemerding (1996)

en Kemperman (2000) voorbeelden van stated preference/choice benaderingen. Belangrijk
kenmerk van deze benaderingen is dat nutswaarden worden afgeleid van uitkomsten of

beweringen (statements) verkregen in hypothetische situaties. Het conceptuele model dat aan

veel van de betreffende keuzemodellen ten grondslag ligt kan als volgt worden beschreven

(zie Timmermans 1982 in Stemerding 1996). Het keuzegedrag vormt het resultaat van een

cognitief informatieverwerkings- c.q. besluitvormingsproces waarin kennis, beschikbaarheid

van een set van keuzealternatieven, subjectiviteit en perceptie een belangrijke rol spelen. De
keuzeset omvat alle keuzemogelijkheden die bekend zijn bij en beschikbaar zijn voor de
consument en is daarom beperkt. Persoonlijke ervaringen, smaak, motivaties,

achtergrondkenmerken en bepaalde beperkingen (tijd, kosten) bernvloeden de keuze van een

subset van alternatieven. Ofwel, een subjectief filtreerproces bepaalt welke alternatieven door

individuen worden waargenomen. De alternatieven kunnen worden opgevat als een bundel

van relevante kenmerken of attributen, die verschillende waarden of niveaus kunnen

aannemen. Bij attributen van een vakantiebestemming kan bijvoorbeeld worden gedacht aan
het landschap (bergen, heuvels, vlak) klimaat (warm, koel) en de reisafstand (dichtbij, ver
weg). De individu evalueert van ieder keuzealternatief de bijbehorende attributen en komt

zodoende tot een totale preferentiebeoordeling (impressie van de aantrekkelijkheid) of
nutswaarde per alternatief (verg. Van der Heijden en Timmermans  1984).

De evaluatie van alternatieven kan ook als een subjectief proces worden opgevat;
afhankelijk van de belangrijkheid dat een individu aan de attributen toekent kunnen individu-

specifieke deelnutten (part-worth utilities) worden afgeleid. Consumenten gebruiken bepaalde
combinatieregels om de attributen van de keuzealternatieven te wegen en te verwerken. In het
geval een compenserende regel wordt toegepast kan een lage waardering van het ene attribuut

(lage part-worth utility) (deels) worden ondervangen door een hoge waardering (hoge part-
worth  utility) van een of meerdere andere attributen.  Als een lage waardering van een bepaald

attribuut niet kan worden gecompenseerd en het keuzealternatief vervolgens wordt verworpen

is sprake van een niet-compenserende regel (Stemerding 1996).
De preferentiestructuur resulteert uiteindelijk in de keuze van een alternatief; de

vakantiebestemming. Hierbij zij opgemerkt dat niet zozeer de attractiviteit van een

vakantiebestemming de uiteindelijke keuze hoeft te bepalen, maar dat die ook kan afhangen

29



van de manier waarop bestemmingen ten aanzien van hun kenmerken tegen elkaar worden

afgewogen (zie Lancaster  1966 in Lieber en Fesenmaier  1984). Een beslissingsregel bepaalt
welk altematief wordt gekozen en verbindt zodoende voorkeur en uiteindelijke keuze.

De theoretische onderbouwing van deze beslissingsregel kan worden ontleend aan de

psychologische keuzetheorie van Luce (1959) en de economische consumptietheorie van
Thurston  (1927 in Oppewal en Timmermans  1992). Luce veronderstelt  dat  de  kans  dat  een

bepaald alternatief wordt gekozen proportioneel  is met het nut van dat alternatief Preferenties
zijn deterministisch; gedrag is probabilistisch (strict utility theorie). Hiertegenover staat de
random utility theorie (Thurston     1927), die uitgaat van stochastische preferenties    in
nutsmaximaliserend gedrag (zie ook Dellaert e.a. 1997; Louviere en Timmermans 1990).
Beide theorieen gaan er vanuit dat de kans dat een bepaald alternatief wordt gekozen

onafhankelijk is van de samenstelling van de keuzeset. De mate van gelijkenis tussen

alternatieven en de aan- of afwezigheid van alternatieven is niet van invloed op de kans dat
een alternatief wordt gekozen (IIA-eigenschap). Recent zijn in het toeristisch onderzoek
modellen voorgesteld die deze eigenschap niet hebben (o.a. Stemerding  1996).

In stated pre»ence/choice benaderingen wordt net als in veel van de voorgaande
theorieen relatief weinig aandacht besteed aan contextuele omstandigheden van invloed op het

keuzeproces. Ook wordt niet altijd een analyse gernaakt van de achterliggende motieven en
behoeften die vakantiegangers hebben om tot een bepaalde keuze te komen. Langzamerhand
verschijnen wel studies waarin een beperkt aantal persoons- en/of contextuele factoren c.q.
beperkingen in het experimenteel design zijn opgenomen (zie bijv. Ibid. 1996). Tot slot, in
tegenstelling tot theorieen over het vakantiekeuzeproces wordt in smted pre»ence/choice
benaderingen niet gefocust op de daadwerkelijk zoektocht naar externe en interne

informatiebronnen, ook al wordt uitgegaan van een cognitief informatieverwerkingsproces.
Met andere woorden, de nadruk ligt niet op het proces maar op de uitkomst.

Arousal-novelty construct
Veel statedpreference/choice modellen veronderstellen dat preferenties van toeristen door de
tijd heen constant blijven. Uit de studie van Kemperman e.a. (2000) is echter gebleken dat het
keuzegedrag van consumenten wordt beinvloed door een bepaalde mate van varieo' seeking.

Dit variatiezoekend gedrag kan zowel intrinsiek (intern) als extrinsiek (extern) gemotiveerd
zijn (zie ook noot  11)

In het vakantiekeuzemodel dat Lee en Crompton (1992) presenteren staat de intrinsieke
motivatie van variety seeking centraal en wordt voornamelijk ingegaan op de achterliggende
drijfveren en behoeften van het menselijk handelen. De keuze van de vakantiebestemming wordt
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door hen verbonden met de behoefte aan variatie, afwisseling of nieuwigheidl: In het
vakantiekeuzeproces van Lee en Crompton spelen de concepten arousal en novelty een

belangrijke rol. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de relatie tussen de arousal

seeking/avoiding dimensie en de novelty seeking/avoiding dimensie. Lee en Crompton verbinden

de term arousal
(spanni 

of opwinding) met de wens van mensen naar nieuwigheid, afwisseling
of stimulatie (novelty). Wn hoeverre een potentiele toerist een bestemming als afwisselend

beschouwt is afnankelijk van zijn of haar geprefereerde niveau van spanning of opwinding.  Een
hoog niveau is karakteristiek voor spanningzoekers, terwij 1 spanningvermijders juist een laag

spannings- of opwindingsniveau hebben. Extreem gesteld hebben spanningvermijders weinig
behoefte aan nieuwe dingen, mensen en omgevingen. Zij vermijden gespannen toestanden en

zoeken een zekere ontspanning. Daarentegen willen spanningzoekers juist breken met de
bestaande routine. Zij zoeken een bepaalde mate van opwinding indien er verveling optreedt.

Ieder mens, en dus ook iedere toerist, is op zoek naar de optimale balans tussen afwisseling en

vertrouwdheid, tussen relatief nieuwe en betrekkelijk vertrouwde ervaringen. Op grond van de

optimale behoefte aan spanning of arousal gaan vakantiegangers op zoek naar een bepaalde

mate van afwisseling of novelty met betrekking tot de door hun te bezoeken
1314 7vakantiebestemming  . 8

Volgens Lee en Crompton (ibid.) hangt de mate waarin een bestemming als 'anders' of
nieuw wordt ervaren samen met zes overlappende dimensies, waarvan de dimensies changefrom

routine, thrill, surprise en boredom alleviation de belangrijkste zijn. Change from routine wordt
omschreven als een verandering van omgeving, doeleinden en/of levensstijl. Reizen maakt

dergelijke veranderingen mogelijk, omdat het mensen in de gelegenheid stelt andere of nieuwe

dingen te doen ofte zien. 77:n'll is een ervaring waarbij elementen als opwinding en sensatie van

belang zijn. In dat verband kan worden gedacht aan gevaarlijke, ongewone of avontuurlijke
vakantieactiviteiten of -bestemmingen. Swprise is het gevoel dat wordt veroorzaakt door

onverwachte, onvoorspelbare of ongeplande gebeurtenissen tijdens de vakantie. Bij boredom

12

Hessels gaat in haar dissertatie (1973:51-54) in op de 'exploratietheorie', waarin in meer algemene zin een
verband wordt gelegd tussen het toeristisch gedrag en de menselijke nieuwsgierigheid en Bildungshunger

(behoefte aan kennisvermeerdering).

13 Volgens Berlyne (in Lee en Crompton 1992:733-734) bestaat er een directe relatie tussen afwisseling (novelty)
en explorerend gedrag. Explorerend gedrag, als uitdrukking van nieuwsgierigheid, wordt gestimuleerd door het
ervaren van nieuwe dingen, bijvoorbeeld een andere omgeving. Echter, een teveel aan 'nieuwe' stimuli doet het
explorerend handelen juist afnemen; het verband tussen explorerend gedrag en afwisseling kan dan ook worden

weergeven als een omgekeerde u-curve. In deze curve gaat maximaal explorerend gedrag samen met een

middelmatige hoeveelheid nieuwe stimuli. "We are indifferent to things that are either too remote from our

experience or too familar", aldus Berlyne (in Lee en Crompton 1992:734;  zie ook Timmermans 1990: 103-104).

14 Volgens Goossens (200Ob:8) hoeft een hoge mate van arousal niet te leiden tot now/ty seeking beha gor. Hij heeft

daarom een indeling gemaakt in vier vakantiemotivatiepatronen, waarin beide begrippen worden gecombineerd.
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alleviati'on kan worden gedacht aan individuen die op zoek zijn naar alternatieve stimulatie en de
routines en sleur van alledag (werk, school, huishouden) willen ontvluchten (zie ook Crompton
1979). Gebaseerd op (een combinatie van) deze dimensies, kunnen toeristen ergens op het
continuum tussen novelty seeking en novelty avoiding worden geplaatst. "Novelty seeking
tourists are likely to be individuals who prefer vacation destinations perceived as being, different,
unusual, impressive, adventuresome, refreshing, a change of pace, and exciting. Novelty
avoiding tourists, on the other hand, are likely to have a greater preference for familiar,
responsible, and planned experiences." (Lee en Crompton 1992:737) Met andere woorden, als
spanningvermijders op vakantie gaan dan zal een vakantiebestemming worden gekozen die
waarschijnlijk minder 'anders' is dan die van vakantiegangers die wel behoefte aan spanning
hebben'5.

De keuze voor een vakantiebestemming wordt uiteindelijk niet enkel bepaald door de
behoefte aan optimale stimulatie en afwisseling, maar ook door de behoefte aan status of de wens
met andere toeristen in contact te komen. Daarnaast zijn de waargenomen kenmerken van een

vakantiebestemming van invloed op het keuzegedrag, zoals de aard van de cultuur en de
mogelijkheden tot vermaak. Tenslotte worden diverse situationele belemmeringen of constraints
van invloed geacht op de bestemmingskeuze, zoals gebrek aan geld en tijd en een slechte

gezondheid (ibid.).
Vergelijkbaar met de voorgaande modellen wordt in het arousal-novelty construct niet

uitgebreid ingegaan op externe omstandigheden en ontwikkelingen. De behoefte aan stimulatie
en afwisseling staat voorop; andere persoonsgerelateerde factoren worden slechts genoemd en
aangeduid als constraints. Wat betreft het laatste, er worden geen factoren besproken die de
bestemmingskeuze mogelijk maken. Andere kritiekpunten zijn dat geen relatie wordt gelegd met
eerdere of toekomstige vakanties en niet wordt ingegaan op de zoektocht en verwerking van
informatie.

15 Ook door Richards (1996c) wordt de keuze van een vakantiebestemming in relatie gebracht met de behoefte
aan een optimaal niveau van spanning. Hij kent daarbij een belangrijke rol toe aan de hoeveelheid vaardigheden

die een toerist bezit ten aanzien van een bepaalde vakantieactiviteit en de behoefte om deze vaardigheden verder
te ontwikkelen (skilled consumption). Dergelijke vaardigheden hebben veelal betrekking op high-skiH
activiteiten zoals skien, bergklimmen en het bezoeken van een museum. Het betreft activiteiten die een grote
hoeveelheid vaardigheden vereisen en die mogelijkheden bieden nieuwe vaardigheden te verwerven, waardoor
het stimulatieniveau kan worden gehandhaafd of verhoogd. Hoe meer ervaring een toerist met dergelijke
activiteiten heeft opgedaan, des te groter is de kans dat hij of zij op zoek gaat naar nog meer stimulatie en

uitdaging biedende vakantieoorden. Zo bleek uit Richards' onderzoek onder Britse skiers dat gevorderde skiers

bijvoorbeeld naar verder weggelegen skioorden gaan en meer behoefte hebben aan variatie in het aanbod van
skihellingen. Hiermee wordt nogmaals de theorie bevestigd dat als een individu eenmaal een bepaald

stimulatieniveau heeft bereikt er meer stimulatie nodig is om evenveel plezier te beleven. Omgekeerd impliceert
dit dat toeristen met weinig vaardigheden ten aanzien van bepaalde activiteiten stimulatie of arousa/ proberen te

vermijden.
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Attractiesystemen
Ging het in het voorgaande om theorieen of modellen die vanuit de

consumentenwetenschappen (economische psychologie, marketing) het vakantiekeuzegedrag

verklaren, Leiper (1990) benadert de vakantiekeuze vanuit een meer geografisch oogpunt. In
het model dat hij beschrijft staan 'toeristische attractiesystemen' centraal. Gebaseerd op

theorieffn van Gunn (o.a.  1972 in Leiper ibid.) en MacCannell (1989, oorspr. 1976) omschrijft

hij een toeristische attractie  als  "(...) a system comprising three elements: a tourist or human

element, a nucleus or central element, and a marker or informative element. A tourist

attraction comes into existence when the three elements are connected." (Leiper 1990:371)
In het attractiesysteem worden toeristen opgevat  als "(...) persons  away  from  home  to

the extent that their behaviour is motivated by leisure related factors." (Ibid.:371) De
'nucleus' vormt de centrale component van een attractie en kan staan voor ieder attribuut van

een bestemnling. De nucleus hoeft dus niet alleen een bezienswaardigheid te zijn. Een
vakantiebestemming kan ook aantrekkelijk zijn vanwege een object, gebouw, persoon,

gebeurtenis, landschap, et cetera. Nuclei bevinden zich, logischerwij s, voornamelijk    in

toeristengebieden of (op bepaalde plekken) langs de route daar naartoe. Belangrijke nuclei

voor vakantiegangers in Nederland zijn bijvoorbeeld de vier grote steden, de kust, de bossen,

de Efteling en Madurodam. Vanuit Leipers optiek hangt de keuze voor Nederland als

vakantiebestemming door Nederlanders af van de mate van aantrekkelijkheid van de
aanwezige kernelementen. Bepaalde behoeften (geringe reisafstand, kindvriendelijke
omgeving, warm klimaat, sociale contacten, etc.) maken een bepaald type nucleus of een

bepaalde combinatie van nuclei wenselijk. Afnankelijk van de behoefte en de mogelijkheid

om op reis te gaan zijn toeristen op zoek naar een persoonlijke beleving van de kernelementen

van een vakantiebestemming. Hierbij spelen markers een belangrijke rol. Het begrip marker

staat voor de informatie over een kernelement van een bepaalde bestemming. Markers moeten

dus worden onderscheiden van hun informatiedragers zoals handwijzers, foto's en reisgidsen.
Leiper noemt drie verschillende markers: generating, transit en contiguous markers. Gene-

rating markers zijn informatiebronnen die een rol spelen bij de keuze van de
vakantiebestemming (bijv. informatie in reisgidsen, verhalen van bekenden, informatie via

televisie, radio en publieke pers). Deze komen overeen met de eerder genoemde commerciele,

neutrale en sociale informatiebronnen  (zie Van Raaij en Francken  1984). Bij transit markers

gaat het om informatie langs de route naar de vakantiebestemming (bijv. op billboards).

Contiguous markers betreffen informatiebronnen op de plek van de nucleus zelf, zoals een
ondertiteling van een schilderij en het commentaar tijdens een rondleiding bij een toeristische

attractie.
Ook in de benadering van Leiper (1990) speelt informatie een belangrijke factor;

verschillende soorten markers worden gedefinieerd als verbinding tussen toerist en nucleus.

Er wordt echter niet ingegaan op de zoektocht naar en verwerking van verschillende

informatiebronnen; het model verschaft dan ook geen inzicht in het feitelijke
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vakantiekeuzeproces alvorens men op pad gaat. Duidelijk verschil met de hiervoor
beschreven theorieen is dat relatief veel aandacht wordt besteed aan de plek van bestemming

(nucleus), hetgeen met externe omstandigheden van de vakantiekeuze te maken heeft (aard
van het aanbod, fysieke kenmerken, etc.). Ondanks het feit dat Leiper ook other causal

conditions (tijd, geld, etc.) onderscheidt gaat hij hier nauwelijks op in. Hetzelfde geldt voor
behoeften en voorkeuren van toeristen.

Situationele benadering
In de studie van Katteler en De Boer (1986) wordt de keuze van de vakantiebestemming
zowel door persoons- als contextgebonden omstandigheden bepaald. Katteler en De Boer
onderscheiden zes categorieen van beweegredenen die een rol spelen bij de keuze van
Nederlanders om wel of niet in eigen land op vakantie te gaan:  'voor het alternatief ontbreekt

de mogelijkheid' (bijv. bergen als omgeving, groot vaarwater), 'dwingende redenen' (bijv.
gezondheidsredenen,   te veel bagage,   het weer: gegarandeerd   zon), ' aanbodfactoren'    (bijv.

gericht op andere omgeving, ander landschap), 'kostenfactoren' (bijv. buitenland of
Nederland te duur), 'reisfactoren' (bijv. dicht bij huis willen zijn, aanwezigheid kleine
kinderen) en 'subjectieve gedisponeerdheid' (bijv. gericht op het andere versus gericht op het
eigene). Dat Nederlanders niet in eigen land op vakantie gaan heeft veelal te maken met de

expliciete gerichtheid op het buitenland (subjectieve gedisponeerdheid). Daarentegen zijn
beweegredenen om niet naar het buitenland op vakantie te gaan voornamelijk het gevolg van
argumenten die met de reis samenhangen (kleine kinderen, te grote afstand, etc.) (zie ook
Stichting Toerisme & Recreatie AVN  1998).

De zes dimensies kunnen worden samengevoegd tot drie situaties. Ten eerste de

'gebondenheid aan het buitenland' (objectief), bestaande uit de objectieve
keuzemogelijkheden en dwingende redenen. Aanbod-, kosten- en reisfactoren en 'subjectieve
gedisponeerdheid' vol:men de tweede situatie (subjectief): 'gedrevenheid tot het buitenland'.
Is er noch sprake van gebondenheid aan noch van gedrevenheid tot het buitenland dan
spreken Katteler en De Boer van 'echte keuzevrijheid'.

Tot slot gaan Katteler en De Boer (1986) in op andere condities en/of factoren die de
keuze van een vakantiebestemming bepalen. Gedacht kan worden aan condities die te maken
hebben met het sociaal milieu waarin men verkeert en de gezinsfasecyclus. Bijvoorbeeld, een
gezin met jonge kinderen gaat meestal eerst in eigen land op vakantie en kiest later voor het
buitenland. Oudere mensen, die nu nog voor het buitenland kiezen, gaan in de toekomst
wellicht (frequenter) in Nederland op vakantie. Andere factoren die met het tijdbeeld te
maken hebben zijn de sequentie (eerst in Nederland dingen ontdekken, vervolgens naar het
buitenland) en het vakantieverleden.

Persoonsgebonden factoren in de studie van Katteler en De Boer zijn bijvoorbeeld
geld, gezinsfase, subjectieve gedisponeerdheid en het bezit van een caravan of boot. De
contextgerelateerde factoren hebben betrekking op de kenmerken van Nederland als
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vakantieland en factoren als afstand en bereikbaarheid. Katteler en De Boer geven dan wel
een breed overzicht van uiteenlopende factoren, er wordt niet ingegaan op de stappen die

mensen doorlopen alvorens zij besluiten in eigen land of elders op vakantie te gaan.

Vakantiestijlen van verschillende generaties
Het laatste kan ook worden geconcludeerd ten aanzien van de studie van Dahles en Lange

(1994a/b). Zij gaan in op de relatie tussen vakantiekeuze, stijlen en distinctie. Volgens hen

spelen levensstijlen en statusoverwegingen een belangrijke rol bij de keuze van een

vakantiebestemming. Individuele motieven worden beinvloed door 'stilering'; het imiteren

van groepen waarvan men deel uitmaakt of waarvan men deel wil gaan uitmaken en het zich

onderscheiden van groepen waarvan men zich wenst te distantieren. Imitatie van stulen wordt

mogelijk als maatschappelijke groepen, die op de sociaal-economische ladder stijgen, zich in
hun consumptiegedrag sterk op de bovenlaag gaan richten. Hierdoor 'daalt' de vakantiestijl
van de maatschappelijk hoger gepositioneerde groepen. Een gevolg hiervan is dat de
bovenlaag zich door het imiteergedrag gedwongen voelt de sociale afstand ten aanzien van de

maatschappelijke stijgers te herbevestigen door nieuwe, onderscheidende reisstijlen te
ontwikkelen. Volgens Obbema (NRC Handelsblad 1996:9) "is in onze egalitaire samenleving
toerisme geworden tot een van de laatste terreinen waar de strijd om status en distinctie wordt

uitgevochten".
Op grond van dergelijke theorieen, deels ontleend aan de socioloog Pierre Bourdieu,

construeren Dahles en Lange (ibid.) drie Nederlandse vakantiestijlen: de 'generatiegebonden

vakantiestijl', de 'vakantiebricoleurs' en de 'individuele vakantiestijl'. De behoefte om zich
met een vakantiestijl te onderscheiden komt voornamelijk bij de vakantiebricoleurs (tweede
generatie) en jongeren met een individuele vakantiestijl (derde generatie) tot uiting. De
generatiegebonden vakantiestijl (eerste generatie) omvat de groep 55-plussers'6. Zij hebben in

vroegere jaren de vakantie, eventueel met kinderen, langs het strand of in natuurgebieden in
Nederland doorgebracht. Wordt deze groep gevraagd naar de eerste 'echte' vakantie, dan is

het opvallend dat steeds de eerste reis naar het buitenland wordt aangehaald. Bij deze groep
Nederlandse vakantiegangers leeft dus sterk de opvatting dat vakantie samenhangt met 'ver

weg gaan'. Toen men eenmaal naar het buitenland op vakantie ging, gebeurde dat vaak samen

met anderen; met familie, vrienden o f in georganiseerde vorm. Hierdoor bleef de vakantie een

enigszins vertrouwde aangelegenheid. Naast het houden van een langere buitenlandse

vakantie gaat deze groep nog steeds in eigen land op vakantie. In het algemeen heeft deze

generatie Nederlanders een gedoseerde en relatief zuinige vakantiestijl, Men ervaart vakantie

niet als een eerste levensbehoefte, maar als een extraatje. In tegenstelling tot de groep 55-

plussers behorende tot de generatiegebonden vakantiestijl beschouwen vakantiebricoleurs

I6 In vergelijking met de benaming van de andere twee generaties lijkt de door Dahles en Lange (1994a/b)

gekozen aanduiding 'generatiegebonden vakantiestijl' voor de groep 55-plussers weinig onderscheidend van

aard.
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('midlifers') vakantie als een levensbehoefte. De grote diversiteit aan vakantiepatronen komt
tot uiting in een scala van unieke reisstijlen, zowel tussen als binnen huishoudens. Toen deze

generatie zich nog in de fase van de jonge kinderen bevond, ging zij voornamelijk kamperen
in Nederland. Met grotere kinderen besluit men al snel naar het buitenland te gaan.
Kenmerkend voor deze generatie is dat men ver en vaak op vakantie gaat. Door te breken met
de dagelijkse routine wil men 'grenzen overschrijden'. Men is op zoek naar continue
afwisseling. Als derde construeren Dahles en Lange een individuele vakantiestijl (16- tot 25-
jarigen). Bij deze groep jongeren bestaat een 'collectieve dwang' om iets interessants te doen
waardoor men zich van anderen kan onderscheiden. De lange vakantie in Nederland

doorbrengen is niet meer aantrekkelijk. Men gaat het liefst zo ver mogelijk weg, gewapend
met interrailkaart en rugzak. Op vakantie gaan wordt door jongeren als iets vanzelfsprekends
gezien. Dat is ook niet verwonderlijk; men heeft een over twee generaties opgebouwde

'vakantiecompetentie'. Op basis van eerder gehouden vakanties    en de daarbij opgedane
ervaringen, het verzamelen van informatie en het praten met anderen over de vakantie,
worden vaardigheden ontwikkeld die het op vakantie gaan vergemakkelijken. Iemand die in

zijn jeugd met zijn ouders al naar het buitenland ging zal daar later naar verwachting ook
weinig moeite mee hebben.  Hij  o f zij heeft buitenlandse vakantievaardigheden opgebouwd;  is
bijvoorbeeld gewend een vreemde taal te spreken en met buitenlands geld om te gaan. Door
het ondernemen van een vakantie naar het buitenland vergroot diegene tegelijkertijd zijn
vaardigheden en ervaring ten behoeve van toekomstige vakanties.

Net als die van Katteler en De Boer (1986) betreft de studie van Dahles en Lange
(1994a/b) een combinatie van (een beperkt aantal) persoons- (stijl, statusoverwegingen,
vakantiecompetentie c.q. -ervaring) en contextgebonden factoren (verschillen tussen

generaties, historische context van het op vakantie gaan, processen van imitatie en distinctie).
De benadrukking van het ontstaan van vakantiestijlen en verschillen tussen generaties geeft de
benadering van Dahles en Lange een abstracter en dynamischer karakter dan de meeste van de
hiervoor besproken theorieen.

2.4      Vakantiegedrag van de Nederlandse toerist: een vakantiekeuzemodel

Behoefte aan een geintegreerde benadering
Tot op heden bestaat nog geen volledig beeld van de keuze van de vakantie(besternming) en
de factoren die daarbij een rol spelen. Op grond van de theorieen en modellen die in de
voorgaande paragraaf zijn besproken, moet worden geconcludeerd dat dat ook bijna
onmogelijk is. In iedere benadering wordt namelijk op bepaalde waardevolle of relevante

factoren die bij de vakantiekeuze een rol spelen ingegaan. Minder relevante aspecten en
factoren, die in andere theorieen juist relevant zijn, worden slechts zijdelings meegenomen.
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In veel theorieen in de consumentenwetenschappen (o.a. vacation sequence, structuur van de

keuzesets, bestemmingskeuzemodel, stated pr€ferenee/choice benaderingen) wordt een  (zeer)
belangrijke rol toegekend aan de zoektocht naar en/of verwerking van informatie.
Informatiebronnen nemen, naast kenmerken van de vakantiebestemming, ook in de
benadering van Leiper (1990) een voorname plaats in. In de meeste van deze theorieen

worden andere, persoons- (o.a. socio-demografische variabelen, behoeften, ervaringen,

preferenties) en/of contextgebonden factoren (o.a fysieke kenmerken van de bestemming,
bereikbaarheid, heersende waarden en normen) genoemd maar weinig uitvoerig geanalyseerd.
In de studie van Katteler en De Boer (1986) wordt een overzicht van factoren gegeven die
zowel met persoonlijke als externe omstandigheden te maken hebben. Zij besteden echter

geen aandacht aan (de rol van informatie in) het vakantiekeuzeproces. Hetzelfde geldt voor de
theorieen van Dahles en Lange (1994a/b) en Lee en Crompton (1992). In tegenstelling tot de
hiervoor genoemde theorieen gaan zij vooral in op persoonsgerelateerde factoren zoals de

ervaring met het op vakantie gaan en de behoefte aan afwisseling of vertrouwdheid. Belichten
Dahles en Lange (ibid.) verschillende externe omstandigheden van de vakantiekeuze, zoals

het ontstaan van bepaalde trends, stijlen en verschillen tussen generaties, Lee en Crompton

(ibid.) stippen enkel de fysieke kenmerken van een vakantiebestemming aan.

"The cooperation of various social science disciplines is a key element in the
establishment of a comprehensive theoretical framework for tourist destination choice

processes", aldus Mansfeld (1992:415). Kortom, wil men een alomvattend beeld krijgen van
de vakantiekeuze dan moeten theorieen (en onderzoeksmethoden) ontleend aan verschillende

disciplines worden geYntegreerd. Nog concreter gesteld betekent dit dat alleen een

multidisciplinair vakantiekeuzemodel zowel de contextuele als persoonsgebonden factoren

voldoende kan belichten. Daarmee kan naar verwachting een verdere verdieping van het
inzicht in de vakantiekeuze worden bereikt.

Om te komen tot een geYntegreerde benadering van de vakantiekeuze is gekozen voor

een formele handelingstheorie als vertrekpunt, te weten de structuratietheorie van Anthony
Giddens. Ondanks het feit dat Giddens vrijwel niets zegt over vrije tijd, vakanties en

vakantiekeuzegedrag levert zijn handelingstheorie een bruikbaar begrippenkader waarmee naar

dergelijke fenomenen kan worden gekeken. Of, zoals Dietvorst en Spee opmerken, de
structuratietheorie is te beschouwen als een "richtinggevend denkkader waarmee de

werkelijkheid in hoofdlijnen wordt gestructureerd" (in Van der Poel 1993:119). De
structuratietheorie kan worden gezien als een van de belangrijkste stromingen in het
Nederlandse tijd-ruimte onderzoek. Voor de studie van het vakantiegedrag, dat een verplaatsing
in tijd en ruimte impliceert, kunnen relevante concepten hieraan worden ontleend (zie Blaas

1990;  Dietvorst 1995; Dietvorst en Ashworth  1995). In Nederland  zijn al diverse studies

verricht om het theoretisch kader van Giddens te verbinden aan het multidisciplinair
onderzoeksterrein van de vrije tijd (o.a. Beckers en Van der Poel 1995; Karsten 1992; Te
Kloeze 1996; Mommaas 1993b; Mommaas en Van der Poel 1987; Van der Poel 1993; 1999).
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Een geintegreerde benadering van de vakantiekeuze op basis van concepten uit de
structuratietheorie bouwt voort op dit wetenschappelijk werk.

Aanzet tot een vakantiekeuzemodel
Aan de hand van het stratificatiemodel uit de structuratietheorie van Giddens (1979; 1987),
het daarop gebaseerde handelingsmodel van Van der Poel (1993), de verdere uitwerking
daarvan (ibid. 1999) en andere theorieen, concepten en factoren beschreven in de voorgaande
paragrafen is een vakantiekeuzemodel geconstrueerdli Figuur 2.1 integreert verschillende
contextuele en persoonsgebonden factoren die van invloed kunnen zijn op de
vakantiepraktijk, ofwel het in tijd en ruimte gesitueerde vakantiegedrag van de Nederlandse
toerist. Vakantiepraktijken ontstaan op basis van het door contextuele 6n persoonsgebonden
omstandigheden geconditioneerde handelen van toeristen of actoren. Het logisch naast elkaar
voorkomen van omstandigheden en handelen in het vakantiekeuzemodel vloeit voort uit de
structuratietheorie van Giddens. In zijn theorie probeert Giddens de dichotomie tussen

determinisme en voluntarisme, maatschappij en individu, of object en subject te overbruggen

(Van der Poel 1993) . Volgens Giddens (1993) moet het actor-structuur dualisme worden18 19

opgevat als een 'dualiteit'. Daarmee bedoelt hij dat mensen in hun handelen gebruikmaken van
structuren en dat tegelijkertijd door dat handelen die structuren worden gereproduceerd of

gewaarborgd. Onder 'handelen' verstaat Giddens (1979) de stroom van feitelijke of
voorgenomen interventies van individuen in het voortgaande proces van gebeurtenissen in de
wereld.  In het vakantiekeuzemodel omvat dit de vakantiekeuze van een individu of huishouden
dat tot bepaald vakantiegedrag in tijd en ruimte (vakantiepraktijken) leidt. Met het begrip

17 Een eerste poging om een vakantiekeuzemodel op basis van verschillende perspectieven te construeren is te
vinden in Bargeman 1997b.

18

In de sociale wetenschappen komen enerzijds stromingen voor die kunnen worden gekarakteriseerd als strong
on institutions, weak on action, zoals de empirische sociologie, het functionalisme en structuralisme. In deze

disciplines ligt de nadruk op structurele eigenschappen van de samenleving, die in zekere zin onafhankelijk
worden verondersteld van het individueel handelen. Structuren worden zelfs beschouwd als dwingende en
inperkende factoren, terwijl individuen worden voorgesteld als psychologische en culturele 'zombies' (dopes).

Ofwel, mensen denken dat ze weten waarom ze op een bepaalde manier handelen, maar in feite zijn ze niets
anders dan de speelbal van structuren en ontwikkelingen. Aan de andere kant staan stromingen waarin de sociale
orde wordt opgevat als het resultaat van competent en intentioneel handelende individuen, zoals de
emomethodologie, fenomenologie en het symbolisch interactionisme. Zij kunnen worden getypeerd als strong on
action,  weak on institutions (Giddens  1987).

19 Behalve Giddens hebben ook Bhaskar, Layder en Bourdieu serieuze pogingen ondernomen om de klassieke
tweedeling tussen deterministische en voluntaristische benaderingen te overstijgen. Allen benadrukken het belang

van een theorie van het 'praktische' handelen waarin zowel plaats is voor menselijke intentionaliteit alsook voor de

werking van structurele eigenschappen (Mommaas  1987).
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Figuur 2.1 Vakantiegedrag van de Nederlandse toerist:  een vakantiekeuzemodel
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'structuur' doelt Giddens (1987) op de, buiten tijd en ruimte gesitueerde, regels en (materiele en
niet-materiele) hulpbronnen die individuen gebruiken in de context van het dagelijkse leven.

Zoals figuur 2.1 toont kunnen bij de condities van het handelen drie aspecten van
contextualiteit worden onderscheiden: tijd-ruimtelijke, natuurlijke en structurele (zie Van der
Poel 1993). De bouwvakvakantie en het invoeren daarvan na de Tweede Wereldoorlog, het
aantal vakantie- en vrije dagen, de vakantiespreiding, het aanbod van voorzieningen in tijd

(openingstijden, seizoenen) en ruimte  en de afstand  of bereikbaarheid zijn voorbeelden van  tijd-
ruimtelijke factoren van invloed op het vakantie(keuze)gedrag. Onder de natuurlijke condities
of'materiele of fysisch-biotische vormen van conditionering' vallen de fysieke kenmerken of

geschiktheid van Nederland als vakantiebestemming (o.a. weersomstandigheden, het feit dat
Nederland veel water heeft). Factoren als de beschikbaarheid van informatie over Nederland als

vakantiebestemming, de promotie van Nederland, het imago, de betekenisverlening aan
vakantie, vakantietrends, de taal en de aard van het aanbod (o.a. prijzen, dienstverlening,

kwaliteit, sfeer, drukte, etc.) houden verband met de structurele context waarin de
vakantiepraktijk is ingebedio. Volgens Van der Poel (ibid.) is de menselijke factor in het
Nederlands toeristische aanbod een van de belangrijkste aanbodfactoren. Nederland moet het

volgens hem immers niet hebben van een continu aanwezige zon en een onbedorven en

uitdagende natuur. De relatief zwakke natuurlijke condities zouden moeten worden

gecompenseerd door een aantrekkelijk aanbod, van gecreeerde omgevingen en activiteiten, dat
aansluit op de wensen van de bezoekers en waarbij sprake is van een goede dienstverlening. Het
zijn dergelijke condities die uiteindelijk bepalen of mensen kiezen voor een vakantie in eigen
land en daar ook in toekomst voor blijven kiezen. Bij een 'gecreeerde omgeving' kan worden

gedacht aan de gebouwde stadsomgeving en allerlei buitenstedelijke lokaties waar het handelen

in de vrije tijd of vakantie zich kan afspelen, zoals bosgebieden, stranden,

recreatievoorzieningen, kampeerterreinen en pretparken.
Onder de persoonsgebonden factoren van invloed op de vormgeving van de

vakantiepraktijk vallen de achtergrondkenmerken  van een individu of huishouden. Gedacht kan

20 Vanuit theoretisch oogpunt kan aan de structurele conditionering van handelingen een culturele en
machtsdimensie worden onderkend. De culturele dimensie valt uiteen in een symbolische of zingevingsorde,  en
een legitieme orde. De symbolische orde omvat een stelsel van zingevingsregels, op grond waarvan mensen aan
zaken of gebeurtenissen een overeenkomstige betekenis kunnen verlenen en daarover kunnen communiceren. Bij
de legitieme orde gaat het om normatieve regels die aanduiden wat wel of niet goed, juist of geoorloofd is.  Bij  de
machtsdimensie kan een onderscheid tussen de inzet van materiele (bijv. kracht, zintuigen, goederen, geld) en

organisatorische (bijv. legers, bureaucratieen) hulpbronnen worden gemaakt (Van der Poel 1999). Dergelijke
regels en hulpbronnen of middelen maken bepaald handelen mogelijk (enablingl maar kunnen tegelijkertijd het
handelen belemmeren (constraint'ng) (zie Giddens 1979). Deze tweezijdigheid van structuren, die overeenkomt
met de mogelijkheden en beperkingen binnen de andere twee aspecten van contextualiteit (tijd-ruimtelijke en
natuurlijke), komt tot uitdrukking in het begrip (tijd-ruimtelijke, natuurlijke en structurele) 'condities' en de

aanduiding 'conditionering van het handelen' (zie Van der Poel 1993:147 e.v.).
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worden aan variabelen als gezinssituatie, inkomen, sociale klasse en leeftijd. Hieronder kan ook

de gezondheid of lichamelijkheid van de betrokkenen worden begrepen. Vakantie-ervaring,

informatieverwerking, betrokkenheid en behoeften zijn zaken die samenhangen met hetgeen

zich afspeelt in het hoofd van mensen, in het bewust- of onderbewustzijn. Bij ervaring kan
worden gedacht aan de competentie met het op vakantie gaan in het algemeen of met een

bepaalde vakantie in het bijzonder (qua besternming, activiteiten, etc.). De betrokkenheid bij de
vakantie(bestemming) heeft onder andere te maken met de belangrijkheid van de vakantie en

het plezier, de status en het risico dat de vakantie met zich beoogt mee te brengen. Op basis van

de besproken theorie van Lee en Crompton (1992) kan bij behoeften worden gedacht aan de

behoefte aan afwisseling of vertrouwdheid in relatie tot dimensies als change from  routine,

thrill. surprise en boredom alleviation.
Hoewel niet specifiek wordt aangegeven in figuur 2.1, bestaan er verschillende relaties

tussen de contextuele en persoonsgebonden factoren. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen

het verzamelen van externe informatie en de beschikbaarheid van informatiebronnen in de

samenleving. Daarnaast is het ook mogelijk dat contextuele of persoonsgebonden factoren

onderling samenhangen. Zo is bijvoorbeeld de wijze van informatieverzarneling door
toeristen gerelateerd aan de betrokkenheid bij de vakantie en de hoeveelheid opgedane

ervaring (zie paragraaf 2.6).
Contextuele en persoonsgebonden factoren maken bepaald vakantiegedrag mogelijk

maar kunnen ook een belemmering vormen (zie ook noot 20). Deze 'conditionering van het
handelen' kan aan de hand van de volgende voorbeelden worden geillustreerd. Door het
invoeren van de vakantiespreiding is de druk op toeristisch-recreatieve voorzieningen minder

groot geworden, waardoor zij aantrekkelijker zijn voor een bezoek. Tegelijkertijd is het echter

lastiger geworden samen met familie of kennissen, woonachtig in een ander decl van

Nederland, op vakantie te gaan. In termen van Giddens (1979) is het invoeren van de

vakantiespreiding dus zowel enabling als constraining. Een ander voorbeeld van het

gelijktijdige enabling en constraining karakter van factoren betreft de lichamelijkheid van
mensen. Mensen verschillen wat betreft hun lichamelijkheid: de een is tot meer in staat dan de

ander. Dit geldt niet alleen op fysiek vlak (ziekte, ouderdom, etc.) maar komt ook tot uiting bij

het vermogen kennis op te nemen en te leren van opgedane ervaringen. Het lichaam stelt

beperkingen aan het handelen, los van het feit dat het leven nu eenmaal eindig is, maar maakt

ook dingen mogelijk. Zo kunnen mensen met behulp van het lichaam plezier en 101 ervaren, op

vakantie gaan, et cetera. (Van der Poel 1993; 1999).
Het vakantiegedrag door de tijd heen bestaat uit een opeenvolging van vakanties die

overeenkomen of verschillen wat betreft bijvoorbeeld bestemming, vakantieperiode, duur,

georganiseerdheid, vervoermiddel, logiesvorm, reisgezelschap en vakantieactiviteiten (type

vakantie). Zoals het vakantiekeuzemodel aangeeft heeft de vakantiepraktijk, waaraan

verschillende geconditioneerde keuzes ten grondslag liggen, zowel bedoelde als onbedoelde

gevolgen. Bedoelde gevolgen slaan op de verwachtingen die een toerist koestert ten aanzien van

.
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een vakantie(bestemming), of meer in het algemeen het doel dat de vakantie voor de
vakantieganger heeft. Bij bedoelde gevolgen kan worden gedacht aan zaken zoals plezier, rust
en ontspanning, gezelligheid en avontuur. De onbedoelde of onvoorziene gevolgen duiden op
het feit dat de kennis die mensen of actoren van hun handelen hebben begrensd is. In hoofdstuk

1 is impliciet een aanzet gegeven de onbedoelde gevolgen van de keuze voor een vakantie in
eigen land in kaart te brengen. Genoemd werden bijvoorbeeld de herontdekking van de
Nederlandse cultuur, positieve milieueffecten door een verminderde mobiliteit, een verbetering
van de Nederlandse reisverkeersbalans en een groei van de werkgelegenheid (ten gevolge van
de vergroting van het aandeel binnenlandse vakanties in het totale aantal vakanties). Naast

dergelijke positieve gevolgen kan de keuze voor een vakantie in Nederland ook een aantal
negatieve effecten hebben, zoals een toename van het aantal congestieproblemen op de
Nederlandse wegen, overbezetting van de toeristisch-recreatieve voorzieningen en een verdere

aantasting van het landschap. Het is de vraag in hoeverre dergelijke negatieve onbedoelde
gevolgen kunnen worden opgevangen, ten behoeve van hedendaags en toekomstig

vakantie(keuze)gedrag. Het feit dat iemand bepaalde vakantie-ervaring opdoet (positief) of last
laijgt van heimwee (negatief) zijn voorbeelden van onbedoelde gevolgen voor de
vakantieganger.

De twee vectoren in het vakantiekeuzemodel van 'gevolgen van een vakantiepraktijk'

richting contextuele en persoonsgebonden factoren duiden aan dat de bedoelde en onbedoelde
gevolgen voorwaarden worden voor het toekomstig handelen. Contextuele en
persoonsgebonden factoren fungeren dus niet enkel als medium maar ook als uitkomst van de
totstandkoming van vakantiepraktijken. De terugkoppeling in het model maakt duidelijk dat
de vakantiekeuze telkens opnieuw wordt gemaakt. Deze keuze kan iedere keer anders
uitvallen waardoor het model een dynamisch karakter krijgt (productie), maar kan ook tot
reproductie of herhaling leiden (zie Giddens 1987; Meijer 1987; Mommaas   1987).  Door  het
overdenken of evalueren van de consequenties van zijn handelen wordt de Nederlandse toerist

bijvoorbeeld weI of niet gemotiveerd om wederom in eigen land op vakantie te gaan.
De in figuur 2.1 vermelde contextuele en persoonsgebonden factoren zijn onder andere

gebaseerd op de in paragraaf 2.2 en 2.3 besproken theorieen en perspectieven. Ten behoeve van

de beantwoording van de eerste vraag uit de probleemstelling zal in het vervolg van deze studie
nader worden onderzocht welke factoren een rol spelen bij de vakantiekeuze door bepaalde
groepen Nederlandse toeristen. In het bijzonder, waarom gekozen wordt voor een vakantie in
Nederland of het buitenland. In relatie tot het tweede deel  van de probleemstelling wordt eerst
verder ingegaan op het concept vakantiepraktijk.
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2.5 Vakantiepraktijk

In het vakantiekeuzemodel heeft de vakantiepraktijk, het vakantiegedrag in tijd en ruimte, een
centrale rol. Door gebruik te maken van het concept 'praktijken' uit de structuratietheorie van

Giddens wordt het contextgebonden karakter van het menselijk handelen benadrukt en worden

vakantiekeuzes en -activiteiten in het hier-en-nu verbonden met afwezige -eerdere en/of andere-

vakantiepraktijken (zie Spaargaren e.a. 1986).
Uit het model volgt  dat de vakantiepraktijk  in meer of mindere mate wordt gekenmerkt

door een element van herhaling. Giddens' conceptualisatie van 'praktijken' suggereert dat de

vakantiepraktijk een sterk routinematig karakter zou hebben. Dat komt omdat de meeste

handelingspraktijken, en zo mogelijk ook de vakantiepraktijk, richting worden gegeven vanuit

het praktisch bewustzijn (zie Giddens  1987). Het praktisch bewustzijn betreft kennis  die  niet

hoeft te kunnen worden verwoord, maar die wordt 'gekend' en bepalend is voor het handelen.

Het  gaat om 'stilzwijgende kennis', 'weten-wat-te-doen' (zie Verschuur 1995). "Hierdoor

krijgen verreweg de meeste handelingen een repetitief karakter; ze verlopen als vanzelf, zijn
nia van tevoren beredeneerd en vormen als zodanig geen voorwerp van expliciete keuzeafwe-

gingen. Het zijn routinehandelingen". (Spaargaren e.a. 1986:307) Routines zijn noodzakelijk,
omdat het leven anders zou worden verlamd door de oneindige hoeveelheid keuzes die

moeten worden gemaakt (Giddens  1984).  De  idee  dat veel handelingen worden gekenmerkt
door routines en gewoonten is niet alleen bij Giddens maar ook bij andere auteurs terug te
vindeni:

De veronderstelling dat naar verhouding maar weinig keuzen zich expliciet of op
discursief niveau aan de actor voordoen impliceert dat mensen niet voortdurend bezig zijn hun
handelingen te beredeneren of te interpreteren. Mensen kunnen zich echter van routines

'bewust' warden als zij over hun handelen gaan nadenken. Dit kan hun doen besluiten het
gedrag te veranderen, dat wil zeggen een bepaalde gewoonte (bewust) te doorbreken, of het

oude patroon na korte tijd van overdenking 'gewoon' voort te zetten. In het laatste geval
wordt het discursief bewustzijn nauwelijks geprikkeld, men vervalt weer in de oude routine.

In het geval bepaalde routines worden doorbroken is er wel vaak sprake van expliciete,
beredeneerde keuzeafwegingen, die gerelateerd zijn aan het discursief bewustzijn. Echter,  ook

in dat geval is de kans groot dat naar verloop van tijd bepaalde handelingen bekend raken en

als routinematig worden ervaren (zie Van der Poel 1993). Routines zijn gemakkelijk te
wijzigen; zij staan voortdurend   open voor reflexieve sturing (Giddens    1994).    Dit    in

tegenstelling tot 'geheiligde' tradities, die het handelen in de traditionele samenleving

bepaalden. Met andere woorden, routinegedrag is minder star dan het op tradities gebaseerde

gedrag (Van der Poel ibid.).

21 Voor kritische kanttekeningen bij de neoklassieke rationele keuzetheorieen kan worden verwezen naar de

artikelen van Goudsblom (1996), Lindenberg (1996), De Swaan (1996) en Vos en De Paepe (1996).
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Het routinematig karakter van handelingspraktijken wordt door Giddens niet enkel aan het

praktisch en discursief bewustzijn gerelateerd, maar ook aan het onbewuste.  In het onbewuste

lokaliseert hij de motieven of menselijke drijfveren (Bryant en Jary 1991; Giddens 1987;
1994). Deze motieven zijn geworteld in een 'basis-veiligheidsysteem', dat in de eerste

levensjaren wordt gevestigd en waarin zaken als veiligheid, (ontologische) zekerheid,
(zelf)vertrouwen en duidelijkheid een belangrijke rol spelen. Dergelijke zaken zorgen ervoor
dat het handelen routinematig, en dus onproblematisch en vanzelfsprekend, kan plaatsvinden.
Omgekeerd zorgen routines voor een 'veilig', 'vertrouwd' en 'zeker' gevoel.

"Met name op het niveau van het alledaagse komt het vaak voor dat we ons niet
afvragen, of dat ons niet gevraagd wordt, waarom we bepaalde handelingen verrichten"; het
gaat om niet-geexpliciteerd of praktisch bewustzijn (Blaas 1989:11). Het alledaagse betreft  de
geleefde tijd, de ervaring van het hier-en-nu (onmiddellijke ervaring, dureef· Aangezien de
geleefde tijd een aaneenschakeling van praktijken impliceert, die min of meer routinematig
worden aangedaan, wordt ook wel gesproken over het afleggen van paden (samenkomen van
tijdsbesteding en ruimtegebruik) (Van der Poel 1993)23. Of zoals geformuleerd door Giddens

(1984:60): "Routine is integral (...) to the continuity of the personality of the agent, as he or she
moves along the paths of daily activities (...)." Aangezien ieder individu een eigen pad aflegt, is
er sprake van een grote mate van uniciteit en individualiteitz4. Het gaat om dagelijkse paden als

22
Volgens Giddens komen er, ge-inspireerd door Martin Heidegger, naast de geleefde tijd twee andere soorten van

tijd (temporaliteit) voor: de leef-tijd (levensloop, biografie of Dasein) en institutionele tijd of context (tongue
dur e),  op te vatten als 'afwezige' elementen (Giddens 1981; Mommaas   1988;  Van  der  Poel   1987;   1993).  Het
volgende voorbeeld illustreert de relatie tussen de verschillende soorten van tijd. Het vakantiegedrag van een
bepaald huishouden in het hier-en-nu hangt enerzijds samen met de temporele orde van het schoolsysteem

(schoolvakanties) en het bedrijfsleven (collectieve bedrijfssluitingen); de institutionele context. Anderzij(is is het

gerelateerd aan de levensloop of biografie van het huishouden, bijvoorbeeld het feit dat er in het gezin (jonge)
kinderen aanwezig zijn.

23 Giddens heeft het begrip 'tijd-ruimte pad' ontleent aan Torsten Hagerstrand, de grondlegger van de tijd-
geografie: "Hagerstrands time-geography shows that it is useful to think of the daily lives of individuals in a
social system as a series of 'time-space paths' conjoining at intersections that can be represented
topographically." (Giddens  1981: 196) Een voordeel  van de tijd-geografie volgens Giddens (1984:365)  is  dat "it
directs our attention to the significance of routinization in the day-to-day activities that are the core of social
institutions." In het geval de paden van twee of meer individuen in een bepaalde sociale context samenvallen

spreekt Hdgerstrand van activity bundles (Van der Poel 1987:70).

24 Het  dagelijkse pad wordt  ook wel aangeduid met termen als way-of l(fe, levenswijze of subcultuur.  Ook  het

begrip levensstijl of leefstij 1 wordt hiervoor gebruikt, zij het dat met dit begrip een wat groter accent wordt
gelegd op de bewuste vormgeving van het dagelijkse pad en de samenstellende praktijken (Beckers en Van der
Poel 1995). Een levensstijl wordt door Giddens (1991:81) ornschreven als een: "(...) more or less integrated set of
practices which an individual embraces, not only because such practices fulfil utilitarian needs, but because they
give material form to a particular narrative of self-identity." De geprefereerde levensstijl integreert praktijken,
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activiteiten zeer frequent terugkomen ofpraktijken zeer frequent worden aangedaan. Dagelijkse
paden kunnen worden aaneengeschakeld tot weekpaden, maandpaden, jaarlijkse paden en
levenspaden, afhankelijk van de frequentie waarmee een activiteit in het alledaagse leven

terugkeert (Van der Poet 1993). Op grond hiervan zou het op vakantie gaan kunnen worden

opgevat als onderdeel van het afleggen van een jaarlijks of zelfs frequenter pad. Het is het
begrip 'dagelijks'  dat het reguliere karakter van een pad aangeeft. De jaarlijkse vakantie  is voor

velen een onderdeel van het dagelijkse pad, omdat die met regelmatige tussenpozen opduikt in

het dagelijkse leven (Beckers en Van der Poel 1995). Aan de hand van overeenkomstige

patronen in de vormgeving van de vakantiepraktijk kunnen verschillende groepen Nederlandse

vakantiegangers worden onderscheiden. Het gaat dan om het vaststellen van patronen van
personen die onderling een overeenkomstig vakantiepad kennen in tijd en ruimte.

De bovenstaande conceptualisatie impliceert dat de vakantiepraktijk, als onderdeel van

het alledaagse leven en gestuurd door de 'automatische piloot' van het praktisch bewustzijn,
een routinematig karakter heeft. Interessante vraag is echter in hoeverre het handelen van

vakantiegangers daadwerkelijk wordt gekenmerkt door routine(matigheid) en ten aanzien van

welke aspecten. Uit paragraaf 2.2 is bijvoorbeeld gebleken dat de vakantie niet op alle
facetten een continuering van het alledaagse leven hoeft te zijn. In de volgende paragraaf

worden in relatie tot het vakantiekeuzemodel verschillende dimensies besproken waarmee het

routinematig handelen van vakantiegangers nader kan worden onderzocht.

2.6      Dimensies van routinematig handelen

Vier dimensies
GeYnspireerd door de in de voorgaande paragrafen beschreven theorieen en concepten kunnen

de volgende dimensies van routinematig handelen van vakantiegangers worden

onderscheiden:
de mate van vertrouwdheid van de vakantie;

-         de mate van uitgebreidheid van het vakantiekeuzeproces;
-         de mate van repetitiefvakantiegedrag;
-    de mate waarin het vakantiegedrag verandert bij wijzigingen in de persoons- en

contextgebonden factoren25

waarin men posities kan innemen waarvan men de daaraan gekoppelde rechten en plichten aantrekkelijk vindt (Van

der Poel 1994).

25 Deze dimensies moeten niet als volledig onafhankelijk van elkaar worden opgevat, zoals de connotatie van het

begrip 'dimensies' kan impliceren.
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Vertrouwdheid van de vakantie
De mate waarin de vakantie kan worden beschouwd als een meer of minder vertrouwde

aangelegenheid in vergelijking met het dagelijkse leven hangt vooral samen met
persoonsgebonden factoren als behoeften in het vakantiekeuzemodel. Behoeften ten aanzien

van de invulling van de vakantie komen tot uitdrukking in het type vakantie dat men kiest en
zodoende in de vakantiepraktijk.

Deze dimensie van routinematigheid vloeit voort uit de discussie omtrent het alledaagse
of niet-alledaagse karakter van de vakantie (zie paragraaf 2.2) en komt, zij het op minder
abstract niveau, ook terug in de theorie van Lee en Crompton (1992) over de relatie tussen

arousal (spanning, opwinding) en novelty (nieuwigheid, afwisseling, stimulatie) (zie paragraaf
2.3). De discussie in paragraaf 2.2 heeft tot de constatering geleid dat de vakantie zowel door

alledaagse als niet-alledaagse aspecten zou kunnen worden gekarakteriseerd. Dit idee sluit aan

bij de theorie van Lee en Crompton waarin wordt gesteld dat iedere toerist op zoek is naar een
optimale balans tussen afwisseling en vertrouwdheid, tussen relatief nieuwe en betrekkelijk
vertrouwde ervaringen en dingen. Om te achterhalen in hoeverre de vakantie van Nederlandse

toeristen wordt gekenmerkt door vertrouwde en/of minder vertrouwde aspecten kan gebruik
worden gemaakt  van  de  door  Lee en Crompton geconstrueerde facetten change from routine,
thrill, su,prise en boredom aUeWation, in combinatie met de door Lengkeek (1994; 1996a)
gedefinieerde werkelijkheidsparameters (bewustzijnsspanning, opschorting      van      twij fel,

proprioceptie, socialiteit, tijd en ruimte). De specifieke invulling van deze facetten en

parameters geeft de behoefte aan onderscheid en/of overeenkomst tussen de vakantie en het
leven van alledag aan. Binnen deze dimensie is sprake van routinematig handelen indien de
vakantie hoofdzakelijk wordt gekenmerkt door overeenkomstige of vertrouwde aspecten in
vergelijking met de dagelijkse praktijk.

Gezien de basale behoefte aan (ontologische) zekerheid is het opmerkelijk dat
sommige mensen graag een vakantieland bezoeken dat qua eten, taal, gewoonten, et cetera

grotendeels afwijkt van de dagelijkse omgeving (zie Urry 1995:183). Blijkbaar kunnen
bepaalde mensen omgaan en durven zij te spelen met onzekerheid door te breken met de

geijkte routines. Als een dergelijke redenering wordt doorgetrokken naar de Nederlandse

situatie dan zou men voorzichtigheidshalve kunnen stellen dat Nederlanders die kiezen voor
een vakantie in eigen land arousal proberen te vermijden. In termen van Lee en Crompton

(1992) gaan zij eerder richting novelty-avoiding dan richting novelty-seeking. Reden hiervoor
kan zijn dat men niet heeft geleerd om te gaan met de onzekerheden, die gepaard gaan met het

maken van een buitenlandse reis. Een vakantie in eigen land is op zich veel minder spannend
dan een vakantie in het buitenland. Men hoeft immers geen andere taal te spreken, men kent
de cultuur en de eetgewoonten en in geval van nood en slecht weer is men snel thuis. Kortom,
het is vertrouwder dan een buitentandse reis. Zeker voor gezinnen met jonge kinderen en
oudere mensen lijkt een vakantie in Nederland meer zekerheid te verschaffen dan een vakantie

in het buitenland.
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Er is echter voorzichtigheid geboden met de veronderstelling dat alle mensen die in Nederland

op vakantie gaan behoefte hebben aan een vertrouwde omgeving. De keuze voor een

vakantiebestemming kan ook samenhangen met factoren zoals gezondheid (van zichzelf of
relevante anderen), verantwoording ten aanzien van het werk (oproepbaarheid, beschikbaar-

heid, etc.), hoeveelheid vakantiedagen (niet veel tijd willen verliezen aan reizen) en financiele

mogelijkheden. Met andere woorden, ook mensen die naar het buitenland zouden willen, maar
daar om wat voor reden niet toe in staat zijn, kiezen in bepaalde omstandigheden voor een
vakantie in eigen land.

Uitgebreidheid van het vakantiekeuzeproces
Een tweede dimensie waarmee het routinematig handelen van vakantiegangers kan worden
onderzocht betreft de mate van uitgebreidheid van het vakantiekeuzeproces. Deze dimensie
heeft te maken met de rol van persoonsgebonden factoren als informatieverzameling en -

verwerking, ervaring en betrokkenheid bij de keuze van een bepaalde vakantie (zie figuur
2.1). Dergelijke factoren houden op hun beurt verband met hetgeen zich afspeelt in het
discursief of praktisch bewustzijn van potentiele vakantiegangers. In het vakantiekeuzeproces
kunnen ook bepaalde contextuele factoren een rol spelen, zoals de wijze waarop een
vakantiebestemming wordt gepromoot en de beschikbaarheid van externe informatie (folders,
boeken, etc.).

De keuze voor de mate van uitgebreidheid van het vakantiekeuzeproces als te
onderzoeken dimensie van routinematigheid is ingegeven door opvattingen die ten grondslag

liggen aan theorieen over het vakantiekeuzeproces, zoals de vacation sequence (Van Raaij en
Francken  1984), de structuur van de keuzesets (Crompton  1992), het bestemmingskeuzemodel
(Mansfeld  1992)  en de stated preference/choice benaderingen (o.a. Louviere en Timmermans
1990; Oppewal en Timmermans 1992) (zie paragraaf 2.3). In deze economisch getinte
theorie8n worden toeristen beschouwd als tamelijk rationeel handelende, alles beredenerende en

tegen elkaar afwegende, personen. Op basis van een stapsgewijs besluitvormingsproces, waarin
de zoektocht naar informatie en belangrijke rol speelt, streven zij nutsmaximalisatie na. Dat wil

zeggen, uit een aantal alternatieven wordt uiteindelijk de meest geprefereerde

vakantiebestemming gekozen. Dat hoeft niet het 'beste' alternatief te zijn, zoals de theorie van
nutsmaximalisatie suggereert. De 'beste' vakantiebestemming bestaat niet, omdat een potentiele
toerist niet in staat is alle relevante informatie te verkrijgen ell/of te verwerken alvorens een
keuze te maken (zie Louviere en Timmermans 1990:12). Mensen proberen zo rationeel

mogelijk te handelen, binnen de grenzen van hun mogelijkheden. Simon (in Van Raaij en Crotts
1994)  spreekt  in dat verband over bounded rationality.  In  het  boek The Limits Of Rationality
noemen auteurs als Elster (1990) en Tversky en Kahneman (1990) nog andere redenen

waarom men niet volledig rationeel kan handelen: individuen kunnen de toekomst niet geheel

overzien, individuen zijn veelal afhankelijk van het handelen van anderen en de heersende
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normen en waarden, en de 'kosten' van informatieverzameling (tijd, geld, moeite, etc.) wegen
niet op tegen het belang van de keuze.

Een tweede aspect, gerelateerd aan het punt van rationaliteit, maar op een lager

abstractieniveau, is dat de meeste theorieen over het vakantiekeuzeproces uitgaan van extended

problem solving (EPS). Refererend aan Crompton en Ankomah (1993) en Van Raaij en Francken

(1984) doorloopt men een EPS proces als men niet bekend is met een vakantiebestemming of als
er aan een bepaalde keuze hoge kosten zijn verbonden (zie Howard en Sheth 1969). In die
gevallen hebben mensen het gevoel dat de beslissing veel risico en onzekerheid met zich

meebrengt. Het gevolg is dat men zeer betrokken of involved is bij de keuze van de
vakantiebestemming, door actief op zoek te gaan naar externe informatie, deze informatie
uitgebreid te bestuderen en verscheidene vakantiebestemmingen tegen elkaar af te wegen (zie

o.a.  Selin en Howard 1988; Snepenger e.a. 1990)26 Kortom, men besteedt veel tijd en moeite in
het nemen van een weloverwogen beslissing.

Ook al wordt in de voorgenoemde theorieen van het vakantiekeuzeproces niet specifiek
ingegaan op de betrokkenheid van toeristen, er is veel onderzoek verricht naar de mate waarin
toeristen betrokken of involved zijn bij de keuze van de vakantie(bestemming) (o.a. Dimanche
en Havitz 1994; Flynn en Goldsmith 1993; Havitz en Dimanche 1997; Selin en Howard  1988;

Zaichkowsky 1985). In de literatuur wordt de multidimensionele benadering van Laurent en
Kapferer (1985) om de mate van betrokkenheid te verklaren als een van de meest waardevolle
beschouwd (zie Havitz en Dimanche   1990;  Reid en Crompton   1993).   De vier facetten  van

betrokkenheid die Laurent en Kapferer onderscheiden zijn door Havitz en Dimanche (1990)
geoperationaliseerd voor de context van het toerisme. Op basis hiervan kunnen de volgende

facetten worden genoemd: belangrijkheid of centraliteit van de vakantie voor een potentiele
vakantieganger c.q. interesse in de vakantie ten opzichte van andere interessevelden; plezier

(amusement, genot) dat de vakantie teweeg kan brengen voor een potentiele vakantieganger;

betekenis- of symbolische waarde van de vakantie(bestemming) voor een potentiele
vakantieganger (mate waarin de vakantie de persoonlijkheid van de vakantieganger kan
uitdrukken, bij wie men wil horen en van wie men zich wil onderscheiden); risico dat wordt

geassocieerd met de (keuze van een) vakantie(bestemming) door een potentiele
vakantieganger. Er kunnen verschillende typen risico's worden onderscheiden: psychologisch

risico (vakantie(bestemming) past niet bij iemands zelfbeeld), fysiek risico

(vakantie(bestemming) is fysiek riskant of schadelijk), performance risico

26 Informatie heeft niet enkel de functie om risico en onzekerheid gerelateerd aan een bepaalde beslissing te

reduceren. Andere functies zijn bijvoorbeeld het opwekken van lust om op vakantie te gaan of het vormen van
fantasieen over een bepaalde vakantiebestemming (zie Goossens 1992; 1993a/b; 200Oa), het overreden van
andere gezinsteden, het rationaliseren of legitimeren van een bepaalde keuze (voor zichzelf en anderen) en het

verhogen van de waardering voor een vakantiebestemming (Mansfeld  1992; zie Gitelson en Kerstetter  1994). Wat
betreft het legitimeren van een bepaalde keuze; exteme inf'ormatie ondersteunt vaak een bestaande voorkeur
waardoor ervaren dissonantie volgens Festinger wordt gereduceerd (Van Egmond  1986; zie Timmermans  1990).
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(vakantie(bestemming) voldoet niet aan de eigen vaardigheden), financieel risico (aan de
vakantie(bestemming) worden hoge kosten verbonden), sociaal risico (de sociale omgeving
vindt de vakantie(bestemming) niets), en functioneel risico (zal de vakantie(bestemming) aan
de verwachtingen voldoen) Volgens Havitz en Dimanche (1989) vallen de eerste twee

facetten, belangrijkheid en plezier, in de context van de vrije tijd vaak samen.

Zoals uit het voorgaande is gebleken staat in veel theorieen over het
vakantiekeuzeproces de zoektocht naar externe informatie centraal. Er wordt weinig tot geen
aandacht besteed aan de rol van interne informatiebronnen, zoals persoonlijke ervaringen met

bepaalde bestemmingen of vakanties in het verleden (zie ook Fodness en Murray 1997). Zeker

nu het op vakantie gaan de gewoonste zaak van de wereld is geworden, mensen daar veel

ervaring mee hebben, kan men zich afvragen wat de gevolgen zijn voor de uitgebreidheid van

het   vakantiekeuzeproces   (zie ook Dahles en Lange 1994a/b).    Mede op basis   van   het

gedachtegoed van Giddens rijst de vraag op of individuen wel zo rationeel handelen (bewust
keuzes maken, op zoek gaan naar externe informatie), zoals in theorieen over het
vakantiekeuzeproces wordt verondersteld. Wellicht putten potentiele toeristen bij de keuze

van de vakantie(bestemming) meer uit het praktisch dan discursief bewustzijn; betreft het een

niet ofnauwelijks expliciete, beredeneerde afweging.
In hun studie naar het vakantiekeuzegedrag van de Nederlander concluderen Katteler

en De Boer (1986) dat slechts in beperkte mate sprake is van een 'besluitvormings'proces.
"De bevindingen wijzen duidelijk op het patroonmatige karakter van het vakantie vieren. Het

reeds geconstateerde accent in de literatuur op de besluitvorming suggereert meer rationaliteit
dan de hier geconstateerde bevindingen veroorloven. Veeleer lijkt sprake van
routinematigheid." (Ibid.:63) Volgens Enneking (1979) staat het op vakantie gaan, het
doorbrengen van de vakantie in gezinsverband, de vakantieperiode, het vervoermiddel en de
accommodatievorm in het merendeel van de door haar geYnterviewde huishoudens vast. "Men

is door de ervaring van voorgaande jaren vaak zo gewend om met de auto en/of caravan op
vakantie te gaan of om te verblijven in een appartement of zomerhuisje dat hierover geen

echte beslissing meer genomen wordt." (Ibid.:51) Ook de eerste ideeen omtrent de
vakantiebestemming blijken in de meeste gezinnen al vrij duidelijk te zijn (zie Schellekens

1976). Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 1 brengen Katteler en De Boer (1986) hun
bevindingen niet in verband met achterliggende theoretische concepten en is hun studie,
evenals die van Enneking (1979), inmiddels verouderd. Interessant is te onderzoeken hoe het

vakantiekeuzeproces van verschillende groepen Nederlandse vakantiegangers er vandaag de

dag uit ziet; in hoeverre sprake is van een uitgebreid, beperkt of routinematig proces. Daarbij
kan ook worden bekeken welke andere zaken dan de hoeveelheid ervaring en betrokkenheid
de mate van uitgebreidheid van het keuzeproces beYnvloeden en in hoeverre het uitmaakt of
iemand in eigen land of het buitenland op vakantie gaat.
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Om deze dimensie te analyseren kunnen de door Van Raaij en Francken (1984) onderscheiden
fasen in het vakantiekeuzeproces worden gebruikt (zie paragraaf 2.3)27, de op basis van
Laurent en Kapferer (1985) onderscheiden facetten van betrokkenheid en de op Howard en
Sheth (1969:27-28, 46-48) en Engel e.a. (1995:155) gebaseerde operationalisering van een
uitgebreid, beperkt en routinematig vakantiekeuzeproces. Howard en Sheth en Engel e.a.
veronderstellen reeds een negatief verband tussen de uitgebreidheid van het
besluitvormingsproces en verworven kennis en ervaringen. Behalve een uitgebreid (EPS)
keuzeproces onderscheiden zij een limited (LPS) en routinized problem solving (RPS)

keuzeproces28. Het laatste wordt ook weI aangeduid als routinized response behavior of
habitual decision making. Er wordt vanuit gegaan dat elke koopdaad in het individu een
leerproces op gang brengt. Door te kopen, te gebruiken en te ervaren doet men kennis en

routine op die weer van invloed zijn op het toekomstig koopgedrag. Naarmate men meer
bekend is met een bepaald product heeft het keuzeproces dus een routinematiger verloop.
Analoog aan hun indelingen, die in eerste instantie slaan op de aankoop van levensmiddelen
en luxe-artikelen, kunnen een LPS en RPS vakantiekeuzeproces worden onderscheiden (zie
Fodness en Murray   1998;   1999).  Een LPS proces  is  aan  de  orde in geval bijvoorbeeld  een
ervaren vakantieganger elk jaar een andere vakantiebestemming bezoekt of als de
vakantiebestemming deels bekend deels onbekend is. Daardoor zijn minder externe
informatiebronnen benodigd dan in een EPS vakantiekeuzeproces en worden minder
alternatieve bestemmingen geevalueerd. Volgens Fodness en Murray (1997) is het mogelijk
dat potentiele toeristen hetzij zeer weinig externe bronnen en een langere planningsperiode,

hetzij weinig externe bronnen en een kortere planningsperiode nodig hebben. In geval men
ieder jaar naar exact dezelfde vakantiebestemming gaat kan worden gesproken van een RPS
proces, waarbij hoofdzakelijk uit eigen ervaringen wordt geput en geen andere alternatieven
worden afgewogen. Routinematig handelen binnen deze dimensie houdt in dat men een
dergelijke vakantiekeuzeproces doorloopt.

Het is lastig om 'exact' te bepalen hoe uitgebreid het vakantiekeuzeproces bij
Nederlandse toeristen verloopt, omdat onduidelijk   blijft   wat er precies   in   de   hoo fden   van

mensen afspeelt en men terloops aan informatie oppikt. Bij het bepalen van de mate van

uitgebreidheid zou eigenlijk rekening moeten worden gehouden met deze ongoing search, de
rol van onbewuste en toevallige visuele, verbale of schriftelijke prikkels (zie ook het begrip

27 De vacation sequence van Van Raaij en Francken (1984) heeft de voorkeur gekregen, omdat het een
dynamisch karakter (ingebouwde terugkoppeling) heeft en uitgaat van gezamenlijke besluitvorming (zie
paragraaf 2.3).

28
Engel e.a. (1995: 155) onderscheiden op het continuum van grote naar geringe complexiteit nog een vierde type

besluitvormingsproces: midrange problem solving (MPS), gesitueerd tussen EPS en LPS. Aangezien het lastig is
het verschil tussen MPS en LPS aan te duiden wordt in het vervolg van deze studie gebruik gemaakt  van de

driedeling van Howard en Sheth (1969): EPS, LPS en RPS.
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incidental learning, paragraaf 2.3). Met andere woorden, in werkelijkheid verloopt het
vakantiekeuzeproces waarschijnlijk uitgebreider dan kan worden vastgesteld.

Repetitief vakantiegedrag
Routinematigheid kan ook worden onderzocht door te kijken naar het repetitieve karakter van

het vakantiegedrag. De mate van repetitief vakantiegedrag is te verbinden met de productie en

reproductie van vakantiepraktijken. Het gaat er dan om te achterhalen in hoeverre het

vakantiegedrag zich herhaalt wat betreft bijvoorbeeld bestemming, vakantieperiode, duur,
vervoermiddel, logiesvorm, reisgezelschap en vakantieactiviteiten (zie Oppedijk van Veen
1982). Zoals vermeld in paragraaf 2.4 komt de opeenvolging van vakantiepraktijken tot
uitdrukking in het cyclische karakter van het vakantiekeuzemodel. Verder is deze dimensie

gerelateerd aan een aantal temporele en ruimtelijke kenmerken, dat als kader heeft gediend voor

een nieuwe segmentatie van Nederlandse vakantiegangers. In hoofdstuk 3 worden deze

kenmerken nader aan de orde gesteld.
Tot op heden is weinig tot geen onderzoek verricht naar het repetitief of variatiezoekend

gedrag van vakantiegangers (zie ook paragraaf 3.4). In Nederland hebben Katteler en De Boer

(1986) hier summier aandacht aan besteed29 Volgens hen vertonen Nederlandse

vakantiegangers vaak herhalingsgedrag wat betreft vervoer, overnachting en duur. Uit hun
onderzoek blijkt dat qua doel of bestemming van de vakantie sprake is van variatiezoekend

gedrag. Variatie wordt gezocht in de streek van Nederland indien men in eigen land op vakantie

gaat en in het land dat men bezoekt. Mede gezien de gedateerdheid van de studie van Katteler

en De Boer is onderzoek naar repetitief of variatiezoekend gedrag ten aanzien van verschillende

aspecten van de vakantie gewenst. Bovendien is het interessant te achterhalen waarom de

vakantiepraktijk van bepaalde groepen Nederlanders wel of niet wordt gekenmerkt door

repetitie of herhaling. Routinematig handelen binnen deze dimensie wil zeggen dat het
vakantiegedrag in hoge mate wordt bepaald door repetitie wat betreft verschillende aspecten van
de vakantie.

Veranderend vakantiegedrag
Evenals de vorige dimensie bevindt ook de mate waarin het vakantiegedrag verandert bij

wijzigingen in de persoons- en contextgebonden factoren zich op het niveau van de

vakantiepraktijk. In vergelijking met de voorgaande dimensie gaat het echter niet zozeer om

de specifieke invulling van opeenvolgende vakanties, maar om veranderingen in het
vakantiegedrag gedurende de levensloop. In deze vierde dimensie staat het zoeken naar een

verklaring vanuit de persoonlijke en/of contextuele situatie centraal, hetgeen meer in het

29 In een door Van der Heijden en Timmermans (1988) verrichtte studie naar variatiezoekend keuzegedrag

stonden geen Nederlandse vakantiegangers maar openluchtrecreanten centraal. Kemperman (2000) heeft

onderzoek naar variety seeking gedaan in relatie tot de keuze van themaparken in plaats van vakanties c.q.

vakantiebestemmingen.
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algemeen in verband kan worden gebracht met de contextualiteit of conditionering van het
handelen. Verschillende tijd-ruimtelijke, structurele en natuurlijke of fysiek-biotische en
persoonsgebonden factoren bepalen de mogelijkheid (enabling) of onmogelijkheid
(constraining) van vakantiegangers om verschillen aan te brengen in het verloop van de
gebeurtenissen. Ofwel, verschillende factoren bernvloeden de mate waarin het vakantiegedrag
gedurende een langere tijdsperiode verandert. Gedacht kan worden aan factoren als gezinsfase

(geboorte kinderen, ouder worden van kinderen, niet meer meegaan van kinderen), financien

(meer of minder inkomen), gezondheid (zelf ouder worden), beschikbare informatie en het
vermogen om hier iets mee te doen en een verbeterde welvaart (zie Dahles en Lange 1994a/b;

Decrop  1999;  Hout 1993; Katteler  en  De  Boer 1986; Stichting Toerisme & Recreatie  AVN

1998). Het is interessant te achterhalen welke factoren voor welke groepen Nederlandse

vakantiegangers een rol spelen en wat de gevolgen daarvan zijn voor het vakantiegedrag. Een
dergelijke vraagstelling is nog niet in eerder onderzoek aan bod gekomen. Bij deze dimensie

is sprake van routinematig handelen als, ondanks veranderde persoonlijke of contextuele

omstandigheden, het vakantiegedrag niet wijzigt.
Met name de analyse van de derde dimensie van routinematigheid, de mate waarin

vakantiegangers repetitief handelen, vraagt om longitudinale gegevens over het vakantiegedrag
en een methode om dergelijke data te analyseren. In het volgende hoofdstuk wordt aangegeven

hoe aan de hand van een databestand van het CVO, dat meeIjarige informatie bevat over het

vakantiegedrag van de Nederlander, deze dimensie is geanalyseerd. Tevens wordt daar
beschreven op welke wijze de andere dimensies zijn onderzocht.
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3     Opzet van het onderzoek

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komt de verantwoording en toelichting van de onderzoeksopzet aan bod. Als
eerste wordt in paragraaf 3.2 de probleemstelling uitgewerkt in een aantal onderzoeksvragen en
wordt ingegaan op de onderzoeksmethoden ten behoeve van de beantwoording van deze

vragen. Gekozen is voor een combinatie van secundaire analyses en diepte-interviews op basis

van het CVO. In paragraaf 3.3 wordt op basis van de kritiek op bestaande segmentaties van
vakantiegangers de methode die in deze studie is toegepast beargumenteerd en toegelicht.

Paragraaf 3.4 geeft weer hoe aan de hand van deze methode een nieuwe segmentatie van
vakantiegangers is ontwikkeld. Tevens wordt in deze paragraafkort ingegaan op de analyses die
ten behoeve van een nadere inkleuring van de onderscheiden groepen zijn uitgevoerd. In

paragraaf 3.5 staat de selectie van respondenten voor de interviews, de inhoud van het gesprek

en de uitwerking van de interviewresultaten centraal. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een
presentatie van het vakantiekeuzemodel als onderzoeksschema voor het vervolg van deze
studie.

3.2     Onderzoeksvragen en methoden van onderzoek

Een kritische analyse van de literatuur heeft in het vorige hoofdstuk geleid tot het opstellen
van een vakantiekeuzemodel en het in relatie daarmee onderscheiden van een viertal
dimensies van routinematig handelen: de mate van vertrouwdheid van de vakantie, de mate

van uitgebreidheid van het vakantiekeuzeproces, de mate van repetitief vakantiegedrag en de
mate waarin het vakantiegedrag verandert bij wijzigingen in de persoons- en contextgebonden
factoren. Vakantiekeuzemodel en dimensies hebben een aantal nader te onderzoeken vragen

opgeroepen, die als volgt kunnen worden samengevat:

Onderzoekswagen  kwantitatief deelonderzoek.

1.           Welke  groepen   Nederlandse  vakantiegangers   kunnen  worden  onderscheiden   in   het
vakantiegedrag?

2.             Welkefactoren  hangen  samen  met  de  vakantiekeuze van deze  groepen?
3.      Met betrekking tot welke aspecten van het vakantiegedrag vertonen deze groepen al

dan niet repetitie? (dimensie 3)
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Onderzoekswagen  kwalitatief deelonderzoek

4.    Waarom kiezen vakantiegangers uit verschillende groepen voor een vakantie in
Nederland of het buitenland? In hoeverre stemmen de motieven overeen met de
resultaten uit vraag 2?

5.   In hoeverre wordt de vakantie van vakantiegangers uit verschillende groepen
gekenmerkt  door vertrouwde en/of minder  vertrouwde  aspecten?  (dimensie  1)

6.    Hoe ziet het vakantiekeuzeproces van vakantiegangers uit verschillende groepen
entit? In hoeverre is sprake van een uitgebreid, beperkt of routinematig proces?
(dimensie 2)

7.   Waarom en ten aanzien van welke aspecten van het vakantiegedrag handelen
vakantiegangers uit verschillende groepen al dan niet repetitiep (dimensie 3)

8.         Door welke factoren in de levensloop en op welke wijze verandert het vakantiegedrag
van vakantiegangers uit verschillende groepen? (dimensie 4)

Aan de hand van de antwoorden op de onderzoeksvragen  1,2 en 4 kan de eerste vraag uit de
tweeledige probleemstelling worden beantwoord. De beantwoording van de tweede vraag uit

de probleemstelling volgt uit de conclusies op de overige vragen, die betrekking hebben op de
vier dimensies van routinematig handelen. Zoals blijkt wordt de mate van repetitief
vakantiegedrag zowel aan de hand van vraag 3 als 7 geanalyseerd.

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen is gekozen voor een combinatie van twee
onderzoeksmethoden: secundaire analyse van statistische gegevens (kwantitatief
deelonderzoek) en het afnemen van semi-gestructureerde diepte-interviews (kwalitatief
deelonderzoek). Een dergelijke combinatie kan een veelzijdiger beeld van de werkelijkheid
opleveren. Is het enerzijds bij interviews lastig de resultaten te generaliseren, anderzijds geeft de
secundaire analyse van statistische gegevens zeer weinig inzicht in de (feitelijke) afwegingen
die mensen maken. Behalve dat de verschillende vragen om verschillende onderzoeksmethoden

vragen, speelt bij de keuze voor meerdere onderzoeksmethoden dan ook de mogelijkheid mee
om op die manier te corrigeren voor de zwakheden van elk van de genoemde methoden. De

secundaire analyse en diepte-interviews kunnen zowel complementair als vernieuwend ten
opzichte van elkaar worden beschouwd. Dit komt tot uitdrukking in de opsplitsing van de

onderzoeksvragen voor het kwantitatief en kwalitatief deelonderzoek. Als onderdeel van het
kwantitatief deelonderzoek zijn verschillende groepen Nederlandse vakantiegangers getypeerd.

De onderzoeksvragen voor het kwalitatief deelonderzoek, waarin naar beweegredenen wordt

gezocht, zijn beantwoord aan de hand van gesprekken met respondenten c.q. huishoudens als

representanten van deze groepen.
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3.3 Nieuwe segmentatie van Nederlandse vakantiegangers

Kritiek op bestaande segmentaties
De secundaire analyse is gestart met het indelen van Nederlandse vakantiegangers in van
elkaar te onderscheiden groepen (onderzoeksvraag  1).  Bij de clustering van vakantiegangers

heeft het volgende centraal gestaan. Ten eerste moest het een segmentatie betreffen waarin de
notie van repetitie was opgenomen, om zodoende het al dan niet repetitief vakantiegedrag van
Nederlandse toeristen (dimensie 3) te kunnen analyseren. Ten tweede, en in het verlengde van
het voorgaande, ging het om een empirische segmentatie die op theoretische uitgangspunten
was gebaseerd.

Wat betreft het laatste, bestaande segmentaties op het terrein van toerisme kunnen
grofweg in twee groepen worden ingedeeld (zie Bargeman e.a. in druk; verg. Polovitz
Nickerson en Ellis  1991).  Aan de  ene kant staan  de meer sociologische en fenomenologische
segmentaties, die in eerste instantie op theoretische concepten zijn gestoeld. Meest bekend is
Erik Cohens (1972) segmentatie, waarbij toeristen worden ingedeeld op basis van de behoefte
aan novelty of familiarity. Hij onderscheidt vier typen toeristen: dr(Rer, explorer, individual
mass tourist en organized mass tourist. De organized mass tourist probeed zoveel mogelijk
novelty te vermijden; vertrouwdheid en bekendheid met de vakantiebestemming staan voorop.

Dit geldt, zij het in mindere mate, ook voor de individual mass tourist. Bij de explorers

domineert de behoefte aan afwisseling de vakantie-ervaring. Echter, deze groep is niet in staat

zich geheel met de nieuwe omgeving te vereenzelvigen. Dat lukt alleen de dri#ers, die daardoor
het verst 'verwijderd' zijn van de eigen vertrouwde leefomgeving. In later werk breidt Cohen

(1979) de typologie  uit 1972 verder uit. Basisgedachte hierbij   is dat recreatie en toerisme
kunnen worden opgevat als een zoektocht naar het 'andere'. Deze zoektocht kan worden
uiteengerafeld in verschillende ervaringen. Daarbij gaat het om de mate waarin men zich
losmaakt van de eigen, alledaagse wereld en zich aan een andere, voorgestelde of geYdealiseerde
wereld zou willen binden. Op grond hiervan komt Cohen met vijf modes van ervaringen (zie
Lengkeek 1998; zie noot 3 hoofdstuk 2). Een andere, even oude indeling is die van Plog
(1972  in  Mayo en Jarvis 1981:117 e.v.). Volgens Plog kunnen toeristen worden geplaatst  op
een continuum van 'allocentrisme' naar 'psychocentrisme'. Allocentrische vakantiegangers
prefereren onbekende en ongewone bestemmingen, zelf-georganiseerde vakanties,
betrokkenheid bij lokale culturen, onvoorspelbare en nieuwe ervaringen. Toeristen die als

'psychocentrisch' worden getypeerd geven de voorkeur aan bekende bestemmingen,
georganiseerde reizen, druk bezochte toeristische gebieden, rust en ontspanning. De meeste

toeristen begeven zich ergens tussen  deze twee uitersten  van het continuilm'. Zoals wordt

' In de jaren negentig heeft in de Journal of Travel Research een hevige discussie plaatsgevonden tussen Plog

(1990; 1991) en Smith (1990a/b), omdat volgens Smith de segmentatie van Plog niet overeenstemde met eigen
onderzoeksresultaten.
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aangegeven door Mo e.a. (1993) zijn de bovengenoemde segmentaties (nog) weinig empirisch
onderzocht (zie ook Polovitz Nickerson en Ellis 1991; Snepenger 1987):

Aan de andere kant kunnen empirisch getinte segmentaties worden onderscheiden,
waaraan geen ofweinig theoretische uitgangspunten ten grondslag liggen. Eenvoudige en veel
voorkomende segmentaties zijn die op basis van reeds plaatsgevonden vakantiegedrag,
waarbij een enkelvoudige variabele zoals de afgelegde afstand (Etzel en Woodside   1982),

hoogte  van de uitgaven (Spotts en Mahoney 1991), vakantiefrequentie (Woodside  e.a.  1987),

geprefereerde activiteiten (Hsieh e.a. 1992; Madrigal en Kahle 1994) ofbestemming (Fodness

en     Milner     1992;     Lang    e.a . 1997;     Willenborg en Woodside 1976) centraal staat.

Psychografische kenmerken in plaats van geobserveerde gedragingen komen vooral voor in

segmentaties op basis van benefit segmentation (zie Cha e.a. 1995; Crask 1981; Fodness
1994; Loker en Perdue 1992; Mazanec 1984; Shoemaker 1994; Thrane 1997). Verder zijn
segmentaties waarin persoonlijke en demografische kenmerken van de vakantieganger een rol
spelen populair (bijv. Andereck en Caldwell 1994; Hsu en Sung 1997; Javalgi e.a. 1992;
Mudambi en Baum 1997). Lang en O'Leary (1997) zijn voorstanders van een multi-

segmenmtion benadering gebaseerd op de motivaties, voorkeuren En participatie van toeristen.
Deze benadering sluit aan bij die van Oppedijk van Veen en Verhallen (1986), waarin het

vakantiegedrag en domein-specifieke waarden worden geintegreerd.
Wat betreft de notie van repetitie, om een segmentatie te construeren worden toeristen

vaak zodanig geclusterd dat de resulterende segmenten homogeen zijn in relatie tot een of
meerdere aspecten van het onderliggende (vakantie)gedrag. Met name multivariate
statistische analysetechnieken zoals clusteranalyse, factoranalyse, discriminantanalyse of
multidimensional scaling worden toegepast om segmenten te construeren. Voor de clustering

maakt men gebruik van cross-sectionele gegevens. Het gevolg is dat bestaande segmentaties
geen informatie omvatten van het vakantiegedrag van toeristen door de tijd heen, hetgeen

voor deze studie relevant was. Er bestaat wel enige literatuur over de verschillen tussen

toeristen die een bestemming voor de eerste of zoveelste keer bezoeken (bijv. Fakeye en

Crompton 1991; Fesenmaier 1985; Ghyte en Phelps 1989; Gitelson en Crompton   1984;

Oppermann 1996;  1997; 1998 Pritchard e.a. 1992). Echter, aspecten van repetitief gedrag of
de binding van toeristen aan bepaalde vakantiebestemmingen, in de Engelstalige literatuur

aangeduid met begrippen als loyalty of commitment, worden zelden in de analyse
meegenomen. Kortom, segmentaties op basis van paneldata, waarbij gebruik wordt gemaakt
van de sequentiele informatie of volgorde in de gegevens, lijken niet te bestaan. Redenen

hiervoor kunnen zijn dat weinig onderzoekers over panelgegevens beschikken en dat
geschikte statistische technieken om dergelijke informatie te analyseren ontbreken.

2 Er zijn wel enige aanzetten om de segmentatie van Cohen (1972; 1979) te operationaliseren (zie o.a. Van
Keken e.a. 1995; Snepenger 1987)
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Segmentaties op basis van het CVO
De segmentaties van Nederlandse vakantiegangers die Katteler en De Boer (1986) en het
NRIT (zie Stichting Toerisme & Recreatie  AVN 1998) hebben geconstrueerd behoren  tot  de
hierboven beschreven empirische groepsindelingen die niet of nauwelijks theoretisch

gegrond zijn. Op basis van meerjarige paneldata uit het CVO onderscheiden Katteler en De
Boer zes vakantiepatronen wat betreft de lange zomervakantie over een vierjarige periode
(1981-1984) (zie tabel 3.1). Deze vakantiepatronen zijn hoofdzakelijk ontwikkeld als
uitgangspunt voor de selectie van respondenten voor het afnemen van diepte-interviews.

Tabel 3.1 Vakantiepatronen en aandeel in onderzoekspopulatie

Vakantiepatroon Benaming Aandeel in

populatie (%)
(n=1757)

3 of 4 jaar eigen land Nederlandblijvers 19,7

3 of 4 jaar buitenland Buitenlandgangers 24,5

2 jaar eigen land, Switchers                                                         4,6
2 jaar buitenland

zowel eigen land als Wisselaars 13,6
buitenland als (maximaal lx)
non-participant

2 jaar non-participant, Dreigende uitvallers 14,9
2 jaar eigen land of buitenland

3  of 4 jaar non-participant Non-participanten 27,3

(zomervakantie)
Bron:  CVO  (zie  Katteler  en  De  Boer  1986:28)

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat circa 44% van de populatie (61% van de vakantiegangers

in de populatie) een tamelijk stabiele keuze voor het binnen- of buitenland maakt. De

vakantiepatronen worden door Katteler en De Boer summier met enige socio-demografische
variabelen in verband gebracht. Uit de analyses blijkt dat het aantal Nederlandblijvers gelijk is
in diverse sociale strata. Non-participanten bevinden zich daarentegen relatief vaker onder
degenen  uit  een lage sociale klasse, terwijl  buitenlandgangers relatief frequent voorkomen  in
de hogere sociale klassen. Ook veel oudere alleenstaanden en oudere gezinnen zonder
kinderen behoren tot de groep non-participanten. De overige kwantitatieve en kwalitatieve
resultaten in het rapport worden niet of nauwelijks gekoppeld aan (alle segmenten in) de
bovenvermelde groepsindeling.

57



Ruim  10 jaar later deelt het NRIT Nederlandse vakantiegangers in het CVO aan de hand van
een puntensysteem in vier vakantietypen in: 'min-min', 'min-plus', 'plus-min' en 'plus-plus'.
Deze indeling geeft de georienteerdheid op Nederland als vakantiebestemming weer van
Nederlandse vakantiegangers voor een periode van vier jaar (1991-1994).  Dit met betrekking
tot de hoofd- an nevenvakanties. In vergelijking met de indeling van Katteler en De Boer
wordt niet uitgegaan van slechts 6tn (zomer)vakantie per jaar (en dus maximaal 4 vakanties

tussen  1991  en 1994). Vakantietype 'min-min' betreft Nederlandse toeristen die een negatieve

vakantieorientatie ten opzichte van Nederland hebben voor zowel hun hoofd- als
nevenvakanties. Mensen die positief op Nederland voor beide typen vakanties zijn
georienteerd behoren tot het vakantietype 'plus-plus'. Nederlandse toeristen behorende tot het
vakantietype 'min-plus' zijn negatief georienteerd ten opzichte van Nederland voor hun
hoofdvakanties en positief voor hun nevenvakanties. Omgekeerd zijn mensen uit het

vakantietype 'plus-min' positief op Nederland georienteerd voor hun hoofdvakanties en

negatief voor hun nevenvakanties. Het begrip 'georienteerdheid' duidt erop dat mensen niet
altijd in Nederland of het buitenland op vakantie hoeven te gaan.  Het is mogelijk dat mensen

uit bijvoorbeeld het type 'plus-plus' gedurende de vier jaar ook een keer naar het buitenland

zijn geweest. Tabel 3.2 geeft een overzicht van het aantal vakantiegangers en vakanties per

vakantietype, gewogen en opgehoogd naar nationaal niveau.

Tabe! 3.2 Aantal vakantiegangers en vakanties per vakantietype

Aantal Nederlandse vakantiegangers Aantal vakanties

Vakantietype abs. (x 1000)                       %            abs. (x 1000)                       %
'min-min' 4805 37,8 30359 34,2

'min-plus' 3134 24,7 30419 34,2

'plus-min' 2005 15,8 7224                8,1

'plus-plus' 2764 21,7 20867 23,5

totaal 12708 100 88869 100

Bron:  CVO  (zie Stichting  Toerisme &  Recreatie AVN  1998: 17)

Zoals blijkt uit tabel 3.2 behoort het merendeel    van de Nederlandse bevolking    tot    de

vakantietypen 'min-min' en 'min-plus'. Dit betekent dat de meeste Nederlanders voor de

hoofdvakanties op het buitenland zijn georienteerd.
De vier vakantietypen zijn aan de hand van verschillende socio-demografische en

vakantiegerelateerde variabelen nader ingekleurd (zie ook Bargeman 1996; 19978). Uit
correlaties blijkt dat met name respondenten uit de lagere sociale klassen en huishoudens met

(ionge) kinderen positief op Nederland zijn georienteerd voor de (hoofd)vakantie. Verder kan

worden geconcludeerd dat huishoudens behorende tot de groepen 'plus-plus' en 'plus-min'
relatief vaker een vakantie in het westen of aan de kust ondernemen, met name in de
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zomerperiode op vakantie gaan, een gemiddeld kortere vakantie houden en in geval van een
vakantie naar het buitenland dichter in de buurt blijven. Voor overige resultaten wordt
verwezen naar het betreffende rapport, waarin ook globaal wordt ingegaan op de
vakantiekeuze (bepalende factoren, bestemming, betrokken personen, informatiebronnen,

etc.) van de verschillende vakantietypen (zie Stichting Toerisme & Recreatie AVN 1998).
Geconcludeerd kan worden dat ook Katteler en De Boer en het NRIT geen

gebruikmaken van de sequentiele informatie in de paneldata, ook al baseren zij hun
segmentaties op vakantiegedrag over meerdere jaren. Bovendien zijn hun indelingen niet op
theoretische noties gebaseerd3

Sequence Alignment Methode (SAM)
Uit het voorgaande blijkt dat veel groepsindelingen van vakantiegangers enkele nadelen en

methodologische bezwaren kennen. Belangrijkste is dat de sequentiele informatie in
vakantiedata niet wordt benut, en dat de meeste groepsindelingen niet steunen op een
theoretisch kader of omgekeerd niet of nauwelijks empirisch zijn getoetst. Aangezien dit juist
de uitgangspunten voor de clustering in deze studie waren is besloten een nieuwe
groepsindeling van Nederlandse vakantiegangers te construeren, als uitgangspunt voor het

empirische deel van dit onderzoek.
Om Nederlandse vakantiegangers op basis van de sequentiele informatie in hun

vakantiepatroon c.q. vakantiegeschiedenis te kunnen clusteren is gekozen voor een Sequence

Alignment Method (SAM). Deze methode kent haar oorsprong in disciplines als de
moleculaire biologie en chromatografie waar het wordt gebruikt voor het vergelijken van
DNA en RNA structuren, maar werd in de jaren tachtig geintroduceerd in het
tijdbestedingsonderzoek (zie o.a. Joh e.a. 1997; Van Velzen 1998; 1999). Voor onderzoek op

het terrein van toerisme kan toepassing van deze methode een vernieuwing betekenen

(Bargeman e.a. 1997; 1999; zie ook Elands e.a. 1999). Interessante eigenschap van de SAM is
dat 'strings' of reeksen van alfabetische karakters aan de hand van een 'biologische' in plaats

van geometrische of euclidische afstandsmaat worden vergeleken, zoals het geval is in
multivariate statistische analysetechnieken (o.a. clusteranalyse, factoranalyse,

discriminantanalyse, multidimensional scaling) Doordat sequentiele verschillen tussen strings
in de berekening worden meegenomen en multivariate statistische analysetechnieken tot voor

3 Bijkomend nadeel van de segmentatie van het NRIT is dat het gehanteerde puntensysteem om mensen in te

delen niet eenduidig is. Door bij het toekennen van punten enkel te letten op de vakantieorientatie is het mogelijk

dat respondenten met een feitelijk afwijkend vakantiepatroon in dezelfde groep vallen. Bijvoorbeeld, een
respondent die voor de hoofd- of nevenvakantie een keer naar het buitenland (0 punten), een keer in Nederland

(10 punten), een keer in Nederland En het buitenland (6 punten) en een keer niet op vakantie gaat (4 punten)
krijgt in totaal evenveel punten toebedeeld als iemand die twee keer in Nederland (2x 10 punten)  en twee keer

naar het buitenland gaat (2*0 punten). Als dit zowel voor de hoofd- als nevenvakantie geldt dan zijn de
gemiddelde scores voor beide typen vakanties gelijk en behoren deze twee respondenten uiteindelijk tot
hetzelfde vakantietype (zie Stichting Toerisme & Recreatie AVN 1998:13-16).
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kort niet in staat waren respondenten op basis van strings te clusteren leek de SAM een
geschikte methode voor het vinden van overeenkomsten tussen vakantiepatronen.

De fundamentele eigenschappen van deze methode kunnen als volgt worden

samengevat (Kruskal 1983; zie Bargeman e.a. (1999); (in druk)). Aan de hand van de
methode wordt de mate van similarity tussen twee strings berekend ofwel de totale
hoeveelheid inspanning die nodig is om de ene string gelijk te maken aan de andere. Om de
hoeveelheid inspanning te berekenen worden gewichten toegekend aan een beperkt aantal

stappen of operations: identity, substitution,  insertion en deletion.  Stel dat sequentie s gelijk
moet worden gemaakt aan sequentie g, dan stellen de operations stap-voor-stap moves

(transities) voor van het ene karakter van de string naar het andere. Eerst worden alle initiele

karakters, s' en g', aan elkaar gelijk gemaakt, om uiteindelijk sequentie s te kunnen veranderen

in g. Voor iedere (i,i) kan deze move worden gemaakt vanuit een van de drie cellen (i-lj), (i-
1,/-1) of (i,/-1), predecessors genoemd, in een denkbeeldige tweedimensionele tabel (s' op de

y-as, &1 op de x-as). Iedere transitie stelt een bepaalde operation voor. De diagonale move
duidt op identity als si en gj overeenkomen in cel (ij) en geeft een substitution weer als si en gj

niet hetzelfde zijn. In beide gevallen is cel (i-1 0-1) de predecessor van cel (,ij). De horizontale

beweging waarbij de predecessor (i,/-1) is geeft een insertion aan, waarbij gj aan s' wordt
toegevoegd. De verticale move waarbij de predecessor (i-1,/) is duidt op een deletion
operation. In dat geval wordt si uit s' geelimineerd. Iedere identity (equality), substitution,
insertion en deletion operation kost een bepaalde hoeveelheid inspanning, hetgeen tot
uitdrukking komt in de gewichten wks,·,g/), Ws(sigi), w,(0,gj) en wAs,·,0). Het '0' symbool duidt
erop dat geen operation van toepassing is op een karakter van de betreffende string
weergegeven door '0'. Het gewicht voor de identity operation we(sigi) is 0 (si=gj). De
substitution operation kan worden beschouwd als de som van de insertion en deletion
operations. Ofwel, ws(s,41) = 2[w,(0,g,) + w»i,0)]. Als het gewicht voor substitution wordt

gezien als een simpele optelling van het gewicht van deze twee operations dan is de
substitution coefficient 2=1; in de overige gevallen is 241. Normaal gesproken is Ws(Si,gj  >
w,{0dj·) en ws(sigj) > wisi,0)' De berekening van similarity gebeurt op basis van deze
gewichten. Similarity kan dan worden gedefinieerd als de som van de gewichten die worden
toegekend om sequentie s in g te veranderen.

Er zijn vele mogelijke manieren of trajecten om twee strings aan elkaar gelijk te
maken. De SAM die in dit onderzoek werd toegepast is gebaseerd op de berekening van de
Levenshtein distance. Deze similarity maat kan worden omschreven als het geringste aantal

substitutions, insertions en deletions dat nodig is om sequentie s in g te veranderen (kleinste
som van toegekende gewichten). Ofwel, hoe meer de vakantiepatronen van twee respondenten

overeenkomen des te geringer is de Levenshtein dismnce. De vergelijking voor de 'gewogen'
Levenshtein distance is:

1

d(s,g)=-·d(s™,g")m + n
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d(sogo) = 0                                                                                                     (2)
d(sog') = d(sog'-1)+W,{Agi)                                                                                       (3)
d(2 40) = d«-1 go»w»;,4                                                                                                          (4)
d(s'4) = min Id(s'-'4-')+w(st,g,), d(s'44)+w,{0,gj),  d(s'-'4)+w».,0)1                        (5)

waarbij
'C   i,g i)=0 alss i  #  gi

,«si.gj) = C W    S
w, (s„ gj ) > 0 als s,  t gj                                                                       

                                                  (6)

In deze vergelijkingen is i,121; d(s,g) staat voor de totale inspanning die nodig is om s (= sm)

gelijk te maken aim g (= g"); m en n omvatten het aantal karakters in de sequenties s en g;

d(s'4) staat voor de inspanning die nodig is om s' in g' te veranderen, gecumuleerd vanaf de

verandering van so in go.

3.4      Ontwikkeling van de vakantiesegmentatie

Achterliggende temporele en ruimtelijke kenmerken
Gezien de behoefte aan een theoretische onderbouwing van de nieuw te construeren

vakantiesegmentatie betrof de eerste stap het bepalen van de onderliggende kenmerken.  Deze

kenmerken zijn ontleend aan theoretische concepten van Zerubavel (1981) en de daarop

gebaseerde indeling van Beckers en Raaijmakers (1991). In het boek Hidden Rhythms:

Schedules and Calendars in Social L(fe worden door Zerubavel vier temporele kenmerken

onderscheiden om het ritme of de regelmaat waarmee activiteiten zich voordoen te

karakteriseren: sequentie, duur, locatie en frequentie   (zie ook Mommaas 1988). Beckers   en

Raaijmakers   (1991: 14-18) hebben analoog   aan deze temporele vier ruimtelijke kenmerken

gedefinieerd. Tezamen duiden de kenmerken op de verschillende manieren waarop praktijken in
tijd en ruimte zijn geordend (zie Oppermann 1992). De temporele dimensie omvat de duur,
sequentie, temporele locatie en frequentie van activiteiten. De ruimtelijke kenmerken zijn:

ruimtelijk beslag, sequentie, locatie en herhaling. Deze kenmerken kunnen als volgt voor de

vakantiepraktijk worden gedefinieerd. De duur betreft de omvang van het tijdsbeslag, zoals de

hoeveelheid tijd of dagen die aan een vakantie wordt besteed. De sequentie verwijst naar de
volgorde in de tijd van vakantiepraktijken. De temporele locatie duidt op het tijdstip waarop

sociale activiteiten of praktijken plaatsvinden. Men gaat bijvoorbeeld graag in een bepaald
seizoen of bepaalde maand op vakantie. Zo leent de zomerperiode zich goed voor het houden

van een lange vakantie. De frequentie geeft het aantal activiteiten per tijdseenheid aan, zoals het

aantal vakanties in een jaar (verg. Schmidhauser 1975:54). Het ruimtelijk beslag vedjst naar
de hoeveelheid ruimte die voor een activiteit nodig is, voor de onderhavige studie geen
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relevante dimensie. Ruimtelijke sequentie betreft de ruimtelijke volgorde van activiteiten, zoals

de volgorde van vakantiebestemmingen gedurende opeenvolgende jaren. De ruimtelijke locatie

is de plaats waar vakantieactiviteiten kunnen plaatsvinden, zoals een land, provincie, stad,
bungalowpark of kampeerterrein. Ook het onderscheid tussen binnen- en buitenland valt
hieronder. Tenslotte, ruimtelijke herhaling of repetitie omvat het aantal keren dat een activiteit
op dezelfde locatie plaatsvindt. Hierbij kan worden gedacht aan de keuze voor een zelfde of
andere vakantiebestemming bij opeenvolgende vakanties. In het eerste geval is sprake van
loyalty gedrag terwijl het laatste kan worden beschouwd als een uiting van variatiezoekend
gedrag, tenminste wat betreft de keuze van de vakantiebestemming. Door Pearce en Elliott
(1983), Uysal en McDonald (1989) en Pearce (1995) is een trip index ontwikkeld om het
ruimtelijke gedrag van toeristen te analyseren. Helaas betreft deze maat 66n enkele vakantie en
zegt het niets over opeenvolgende vakanties. Om ten behoeve van dimensie 3 (tweede deel
probleemstelling) het repetitief gedrag van Nederlandse vakantiegangers te analyseren waren
met name de kenmerken ruimtelijke en temporele sequentie en ruimtelijke repetitie relevant.

Voor de operationalisering van de temporele en ruimtelijke kenmerken is
gebruikgemaakt van een longitudinaal gegevensbestand op basis van het CVO, dat
overeenkomt met dat waarop het NRIT haar vakantietypen heeft gebaseerd. Dit bestand
bevatte informatie over het vakantiegedrag (o.a. vakantiebestemming, vertrekmaand, duur van
de vakantie, vakantieperiode)  van een representatieve steekproef  van 1163 Nederlanders

gedurende vierjaren: van december 1990 tot en met november 1994 (voor het gemak wordt in
het hiernavolgende veelal gesproken   over   1991    tot   en   met   1994).   De 1163 panelleden
ondernamen in totaal 7955 korte en lange vakanties. Opgemerkt moet worden dat alle
respondenten minimaal  66n  keer op vakantie gingen tussen   1991   en 1994; structurele  non-

participanten bleven dus buiten beschouwing. Ook kwamen er geen vakanties op een vaste
standplaats (stacaravan, boot, tweede huis) in het bestand voor. Dit impliceert dat de mate van
repetitief vakantiegedrag in werkelijkheid hoger ligt dan op basis van het longitudinale
bestand is gevonden c.q. berekend. Naast gegevens over het vakantiegedrag omvatte de
dataset informatie over een gering aantal socio-demografische variabelen (o.a.
gezinssamenstelling, sociale klasse, leeftijd, inkomen) op basis van het CVO-persoonsbestand
van   1994.   Voor een beschrijving   van de achtergrond en werkwijze   van   het CVO wordt
verwezen naar bijlage  1.

Uit het gegevensbestand zijn de variabelen 'vertrekmaand' (tijdstip van de vakantie),
'duur van de vakantie' (aantal vakantiedagen) en 'vakantiebestemming' (binnen- of
buitenland) gebruikt om de temporele en ruimtelijke kenmerken van de nieuwe segmentatie te

operationaliseren:
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Tabel 3.3 Operationalisering temporele en mimtelijke kenmerken

Temporele kenmerken:

duur: I gemiddeld aantal vakantiedagen (in binnen- en buitenland) per maand per jaar
II gemiddeld aantal vakantiedagen (in binnen- en buitenland) per jaar

III gemiddeld aantal vakantiedagen per vakantie (van 1991 Um 1994, in binnen- en

buitenland)

temporele locatie: vertrekmaand van de vakantie

sequentie: volgorde van maanden/seizoenen waarin opeenvolgende vakanties worden ondernomen

(van 1991 t/m 1994)

frequentie: I gemiddeld aantal binnenlandse/buitenlandse vakanties per jaar
II gemiddeld aantal vakanties per jaar (van  1991  t/rn  1994, in binnen- en buitenland)

Ruimtelijke  kenmerken:

locatie: Nederland/buitenland als vakantiebestemming

sequentie: volgorde van Nederland/buitenland als vakantiebestemming bij opeenvolgende

vakanties (van 1991 t/m 1994)

ruimtelijke repetitie: gemiddelde mate waarin bij opeenvolgende vakanties dezelfde (binnenlandse/

buitenlandse) vakantiebestemming wordt gekozen (van 1991 t/m 1994)

Uitgaande van deze zeven kenmerken kon de vakantiegeschiedenis van iedere respondent
worden weergegeven in een string. In de string vormde 66n vakantiedag de minimale

tijdseenheid  om een keuze vast te leggen.  Voor de periode van  1991  tot en met 1994 bestond

de string van iedere respondent uit 1461 mogelijke vakantiedagen of karakters, waarbij iedere

maand een vaste positie in de string had. Om een vakantiedag aan te duiden werden twee

karakters gebruikt: 'N' (vakantiedag in Nederland) en 'A' (vakantiedag in het buitenland).

Het karakter 'H' betekende dat men op een bepaalde dag niet op vakantie was geweest.

De vakantiegeschiedenis van iedere respondent werd dus vertaald in een string met

'N', 'A' en 'H'-s. In de string werd de duur van een vakantie gesymboliseerd door het aantal

aaneengesloten N's of A's. Vijf aaneengesloten A's betekende bijvoorbeeld dat men vijf
dagen lang in het buitenland op vakantie was geweest. De temporele locatie werd

weergegeven door de positie van een H?H fragment in de string. Aangezien het gebruikte
CVO-bestand geen informatie bevatte over de exacte datum (dag) waarop men op vakantie

ging, is ervoor gekozen de vakanties altijd op de eerste dag van de betreffende vertrekmaand

in de string te localiseren. Het gevolg hiervan is dat de segmentatie ongevoelig is voor

verschillen binnen een maand. Gezien de lengle van de strings werd echter niet verwacht dat
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deze operationele beslissing de uiteindelijke segmentatie in belangrijke mate zou beinvloeden.
Het aantal HNH o f HAH fragmenten in de string symboliseerde de frequentie. De ruimtelijke
locatie werd aangeduid door de aard van het karakter, een 'N' voor een binnenlandse

vakantiedag en een 'A' voor een buitenlandse. De ruimtelijke repetitie was te herkennen in de
AA-AN-NA-NN combinaties van opeenvolgende fragmenten in de string die een bepaalde
vakantieperiode aanduidden. De gehele volgorde van de karakters in de string vormde de
basis voor de temporele en ruimtelijke sequentie. De volgorde van N's en A's gaf
bijvoorbeeld de ruimtelijke sequentie weer.

CLUSTAL W
Om    paarsgewijs    de    mate van overeenkomst tussen de vakantiestrings    van    de     1163

Nederlandse vakantiegangers te kunnen berekenen en hen op basis daarvan te classificeren is

gebruikgemaakt van het computerprogramma CLUSTAL W (Thompson e.a. 1994, verg.
Higgins en Sharp  1988). Dit programma is gebaseerd op de principes van de SAM. De strings

van de respondenten werden ingevoerd in CLUSTAL W, dat pairwise alignment similarities
(Levenshtein distances) berekende en op basis van de similarity matrix een dendrogram
construeerde. Het dendrogram wordt in CLUSTAL W aan de hand van de Neighbor-Joining
methode van Saitou en Nei (1987) geconstrueerd. Om het dendrogram te visualiseren en
analyseren is het computerprogramma PHYLIP (Felsenstein 1995) gedraaid. Op basis van het

dendrogram konden de respondenten worden ingedeeld in acht homogene groepen
vakantiegangers.

Om ten behoeve van onderzoeksvraag 1 het vakantiegedrag van de acht groepen te
kunnen typeren is teruggegrepen op de onderliggende kenmerken van de typologie. Aan de
hand van de eerder gemaakte operationalisering konden deze worden berekend,
gernterpreteerd en beschreven. Daarmee werd tegelijkertijd het al dan niet repetitief
vakantiegedrag van de verschillende groepen geanalyseerd (zie onderzoeksvraag 3). In
hoofdstuk 4 worden de groepen in detail beschreven.

CHAID en loglineaire logit analyse
Om in het kader van onderzoeksvraag 2 te achterhalen welke factoren samenhingen met de
vakantiekeuze van respondenten uit de verschillende groepen is een gecombineerde CHAID-
loglineaire logit analyse uitgevoerd op het CVO-persoonsbestand  van  1994.  Aan de hand van
CHAID (CHi-square Automatic Interaction Detection) (Kass  1980) kon worden geanalyseerd
welke categorieen van een zestal socio-demografische variabelen (gezinssamenstelling,
sociale klasse, netto (gezins)inkomen per jaar, aantal uren werk per week, leeftijd, mate van
stedelijkheid van de woonplaats), ook wel aangeduid als 'predictor variabelen', het best
konden worden samengenomen ten behoeve van de loglineaire analyse. In die zin was
CHAID een hulpmiddel om de multidimensionele tabel in de loglineaire analyse voor te
bewerken, ter beperking van het aantal gering gevulde cellen. Zonder voorbewerking zou het
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aantal mogelijke combinaties van categorieen van de afhankelijke en onafhankelijke
variabelen zeer groot zijn.

De achterliggende principes van CHAID (ibid.) kunnen als volgt worden beschreven.

CHAID is gebaseerd op de techniek van automatic interaction detection (AID), ontwikkeld

door Sonquist and Morgan (1964). Is AID bruikbaar bij een afhankelijke variabele op
intervalniveau en categorische onafhankelijke variabelen, CHAID is een geschilae methode

bij een nominale of categorische afhankelijke variabele. Omdat de afhankelijke variabele

(vakantiesegmentatie) in dit onderzoek een nominale variabele voorstelde is gekozen voor
CHAID. CHAID zorgt voor optimale opsplitsingen door de significantie van het chi-kwadraat

criterium bij iedere opsplitsing te maximaliseren. Het uiteindelijke resultaat is een opsplitsing

van de gegevens in subsets die het best de afhankelijke variabele verklaren.
De techniek begint met het vaststellen van de contingency tabel met de hoogste

Significantie van het chi-kwadraat criterium voor iedere onafhankelijke met de afhankelijke

variabele. In overeenstemming daarmee worden bepaalde categorieen van de predictor
variabelen samengevoegd. In geval van een nominale variabele is iedere samenvoeging
toegestaan. Bij een ordinale variabele is samenvoeging alleen toegestaan zolang het ordinale

karakter gehandhaafd blijft. Vervolgens worden de significantieniveaus van het chi-kwadraat

criterium van de verschillende predictor variabelen vergeleken en wordt de beste predictor
gekozen. De gegevens worden verder gesplitst overeenkomstig de samengevoegde

categorieen van de geselecteerde predictor variabele. Elke subset wordt op dezelfde wijze
verder vertakt. Het vertakkingsproces stopt wanneer de kruistabellen niet meer significant zijn
of wanneer de subsets te klein worden. Het uiteindelijke resultaat van de CHAID analyse is

een reductie van een gegeven r x c j contingency tabel met r 2 2 categorie8n van de
afhankelijke variabele en e 2 2 categorieen van de predictor variabelen j i n d e meest

significante rx dj· tabel (1 5 dj.5 cj,j' sj).
Aangezien het totaal aantal stappen om de multidimensionele tabel te reduceren

aanzienlijk toeneemt met een toenemend aantal predictor variabelen en/of categorieen is

CHAID niet gebaseerd op een volledige opsomming van deze stappen. Het hanteert een

altematieve benadering. Als eerste wordt de contingency subtabel van het paar van
categorieen van de predictor variabele met de laagste significantie vastgesteld. Als deze
significantiewaarde lager is dan de door de gebruiker bepaalde kritieke waarde dan worden de

twee categorieen samengevoegd. Dit proces gaat door totdat geen verdere samenvoeging

mogelijk is. Vervolgens wordt iedere categorie die uit drie of meer oorspronkelijke

categorieen bestaat opnieuw getest. Als de meest significante opsplitsing van de
samengevoegde categorie boven een bepaalde kritieke waarde uitkomt dan wordt de
opsplitsing germplementeerd. Deze stappen worden herhaald totdat geen verdere verbetering

meer wordt bereikt (zie ook Bargeman e.a. 1999).
Het resultaat van CHAID was een nieuwe categorisering van iedere predictor

variabele. Bovendien gaf het een eerste indicatie van de meest voorspellende variabelen wat
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betreft het behoren tot een bepaalde vakantiegroep. Van de zes variabelen zijn er vervolgens

vijf (met de nieuw samengevoegde categorieen) meegenomen in de loglineaire logit analyse.
Aan de hand van deze analyse werd de invloed van de predictor variabelen op de
waarschijnlijkheid om tot een bepaalde groep te behoren berekend. Dit leverde een groot
aantal significante verbanden op (zie verder paragraaf4.3).

3.5 Diepte-interviews

Selectie van respondenten
Om de onderzoeksvragen 4 tot en met 8 te kunnen beantwoorden zijn diepte-interviews
afgenomen. De groepsindeling heeft als kader gediend waaruit de respondenten voor de
diepte-interviews zijn geselecteerd. Hierdoor ontstond een koppeling tussen het kwantitatieve
en kwalitatieve decl van het onderzoek. Omdat in alle acht groepen zowel binnen- als
buitenlandse vakantiedagen werden gemeten is besloten dat de respondenten voor de
interviews zo evenredig mogelijk uit alle groepen afkomstig moesten zijn. Uit iedere groep
zijn vier huishoudens ondervraagd, die zoveel mogelijk verschilden qua gezinssamenstelling
in combinatie met de hoogte van het netto (gezins)inkomen per jaar. De keuze voor deze
variabelen hangt samen met de resultaten van de uitgevoerde CHAID en loglineaire analyse.
Van de in de analyse meegenomen variabelen kwamen gezinssamenstelling, leeftijd en netto

(gezins)inkomen als significant belangrijke variabelen naar voren (zie de Z-waarden en het
discriminerend vermogen van de geschatte effecten, tabel 4.7). Vanwege de geringe

opsplitsing van de betreffende categorieen en de grote samenhang met de variabele

gezinssamenstelling is besloten de variabele leeftijd niet te gebruiken als selectiecriterium
voor de diepte-interviews.

De ten behoeve van de selectie samengenomen categorieen van de variabele netto

(gezins)inkomen komen niet geheel overeen met die in CHAID. Dat komt ten eerste omdat de

afzonderlijke categorieen   van deze variabele   in het CVO-persoonsbestand   van   1996   zijn
veranderd (verhoogd) in vergelijking met die in 1994, waarop de CHAID analyse is
gebaseerd. Daarnaast bleven bij de samenvoeging die CHAID suggereerde (vertaald naar
CVO-jaar 1996: <11.000, 11.000-27.500, 227.500) onvoldoende potentiele respondenten over
in de middelste inkomensgroep. Dit heeft er toegeleid de middelste inkomensgroep te
vergroten. In de onderstaande tabel zijn de achtergrondgegevens van de 32 geYnterviewde

huishoudens samengevat4 Zoals uit tabel 3.4 blijkt was het niet mogelijk huishoudens met
een inkomen lager dan 11.000 gulden op jaarbasis voor een gesprek te benaderen.

4 Ten tijde van het diepte-interview (voorjaar 1998) waren de persoonsgegevens van het CVO-jaar  1997 nog niet
beschikbaar. Daarom is tabel 3.4 gebaseerd op de hoogte van het netto (gezins)inkomen zoals nagevraagd tijdens
het  interview (in relatie  tot het inkomen  in  1996, dat bekend was). Afhankelijk  van de tijdsspanne tussen de
laatste lange vakantie en het interview kan de hoogte van het inkomen ietwat afwijken van die in de periode dat
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Tabel 3.4 Aantal huishoudens per groep per gezinssamenstelling en netto
(gezins)inkomen  per jaar  (x  1000  gld),  totaa!  aantal  personen  bij  interviews

per groep

Groep Gezin Gezin Gezin Gezin Gezin Gezin Totaal Totaal aantal

zonder met Jonge met oudere zonder met jonge met oudere aantal personen

kinderen kinderen kindcren kinderen kinderen kinderen huishoudens bij interviews

11-37.5 11-37.5 11-37.5 237.5 237.5 237.5

1 1                1                -              -                -                2                  4               8(5)
2          -                         -          2            -            2              4          12 (8)

3            2                -                1              -                1                 -                  4               7 (6)
4            1                                  -              2                1                 -                  4               8(8)
5              1                                     -               2                 -                   1                     4               10(7)
6              1                                     -                1                  -                  2                    4               10(8)
7         1                          -           1            1             1              4           8(6)

8         1            -            1           1            1             -              4           8(8)

Totaal            8                1                2              9               4                8                 32            71 (56)
Noot: De getallen tussen haakjes in de laatste kolom geeft het totaal aantal volwassenen aan dat bij de interviews

was betrokken.

De ondervraagde huishoudens maakten allen  in   1998  nog  deel  uit  van het CVO-panel   en
werden door de beheerder van het panel, GfK, telefonisch benaderd voor een gesprek.

Voorwaarde om  deel te nemen was dat men in  1997  of 1998  (tot aan het interview) een lange

vakantie had ondernomen, in verband met het beantwoorden van vragen over het
vakantiekeuzeproces. Om 32 huishoudens te vinden heeft men in totaal 111 huishoudens

getracht te bereiken. 59 maal was er geen contact; men kreeg geen gehoor of het
telefoonnummer klopte niet meer. Van het aantal keren dat men wel contact had werd 20 keer

geweigerd. De interviews zijn door de projectuitvoerder persoonlijk afgenomen in het
vooriaar  van   1998.  De respondenten waren  over heel Nederland verspreid woonachtig:  van

Franeker tot Melick, van Callantsoog tot Goor. Er is getracht met diegenen in het huishouden
een gesprek te voeren die op een of andere manier betrokken zijn bij de besluitvorming over

c.q. de voorbereiding van de vakantie. Voordeel hiervan was dat de gesprekspartners elkaars

antwoorden konden aanvullen, relativeren en corrigeren. In de meeste gevallen is gepraat met

echtparen. In een aantal gevallen waren er kinderen bij het gesprek aanwezig. Een gering
aantal gesprekken betrof 66n respondent, waaronder eenpersoonshuishoudens. Over het
algemeen waren de respondenten zeer gemotiveerd om de vragen te beantwoorden.
Waarschijnlijk had dit te maken met het feit dat men al zo lang deel uitmaakte van het CVO-

men de vakantie heeft ondernomen. Wat betreft de gezinssamenstelling kon wel worden uitgegaan van de
situatie op het moment van de laatste lange vakantie.
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panel (vanaf  1991   0f eerder)  en het interessant   vond  om te praten over hetgeen  men  de

afgelopen jaren had ingevuld als panellid. Gebruik van het CVO-panel als steekproefkader
heeft bovendien als voordeel gehad dat er veel informatie over de te selecteren huishoudens
voorhanden was en het afnemen van de diepte-interviews goed kon worden voorbereid. Ieder
interview nam ongeveer 1,5 uur in beslag en werd op band opgenomen.

Inhoud gesprek
Het diepte-interview bestond uit semi-gestructureerde vragen; van te voren geformuleerde

vragen waarop men vrij kon antwoorden. De interviewer vroeg daar gericht op door. Het
interviewschema was zodanig opgebouwd dat de vier dimensies van routinematig handelen
daarin terugkwamen en dat aan de hand van de resultaten de onderzoeksvragen 4 tot en met 8
konden worden beantwoord. Er zijn geen specifieke interviewvragen geformuleerd ten
behoeve van de beantwoording van onderzoeksvraag 4. Bij het opstellen van het
interviewschema is er vanuit gegaan dat de bespreking van de vier dimensies (indirect)
voldoende informatie zou opleveren om een antwoord te kunnen geven op de vraag waarom

vakantiegangers uit verschillende groepen voor een vakantie in Nederland of het buitenland
kiezen.

Ten behoeve van onderzoeksvraag 5, waarin de mate van vertrouwdheid van de
vakantie centraal staat (dimensie   1),  is  met de gesprekspartners afzonderlijk gepraat  over  de
overeenkomsten of verschillen tussen de vakantie en (hetgeen men doet in) het dagelijkse

leven. Aan de hand van de facetten van het arousal-novelty construct van Lee en Crompton
(1992) en de werkelijkheidsparameters van Lengkeek (1994; 1996a) is ten eerste ingegaan op
het ontvluchten van de dagelijke routine of sleur (boredom aUeviation). Wat betreft de change
»m routine is de behoefte aan het zien of ondernemen van andere of nieuwe dingen, een
andere omgeving en andere indeling van de tijd tijdens de vakantie besproken. Bij het aspect
'andere omgeving' is doorgevraagd naar het verschil tussen een binnen- en buitenlandse

vakantie, het verschil tussen een vakantie dichtbij  of ver van huis (in binnen- en buitenland)
en het verschil tussen een lange en korte vakantie (in combinatie met het tijdsaspect). In het
kader van dit facet is de respondenten ook gevraagd in hoeverre de vakantie wel of niet
verschilt van het dagelijks leven wat betreft sociale contacten, huishoudelijke taakverdeling,
gedragingen, conflicten en comfort. Voorts is ingegaan op de behoefte aan avontuurlijke,
risicovolle of gevaarlijke vakantieactiviteiten (thrUD en de behoefte aan ongeplande of

onverwachte activiteiten tijdens de vakantie (surprise).
Om te achterhalen hoe het vakantiekeuzeproces van vakantiegangers uit verschillende

groepen eruit ziet en hoe uitgebreid dit proces is (onderzoeksvraag 6, dimensie 2) is met het
gehele huishouden gepraat over de keuze van de laatste lange vakantie in 1997 of 1998.
Alvorens de doorlopen fasen voor de betreffende vakantie te bespreken werd eerst een aantal

vragen gesteld om inzicht te krijgen in de betrokkenheid bij de vakantie en de vakantie-

ervaring qua bestemming, activiteiten, logiesvorm, et cetera. In relatie tot de betrokkenheid is
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gevraagd naar het belang van de vakantie en of men zich op de vakantie had verheugd
(relevantie, plezier); in hoeverre de vakantie bij het huishouden pastte qua type vakantie

(symbolische waarde/psychologisch risico); een inschatting van de gemaakte kosten in termen
van 'duur' of 'goedkoop' (financieel risico); en wat anderen (niet tot het huishouden of

reisgezelschap behorend) van de keuze vonden (sociaal risico) (zie Laurent en Kapferer
1985). Aangezien de betrokkenheid achteraf is bevraagd kan deze enigszins afwijken van die
voordat men de vakantie had ondernomen. Vervolgens zijn de fasen van het
vakantiekeuzeproces besproken, op basis van de vacation sequence van Van Raaij en
Francken (1984). Achtereenvolgens zijn vragen gesteld over: het eerste idee over de vakantie

(fase  1); het wel of niet inwinnen van externe informatie over verschillende aspecten van de
vakantie (bestemming, logiesaccommodatie, vervoermiddel, etc.)(fase 2); de evaluatie van

mogelijke alternatieven en besluitvorming over de vakantie (fase 3); en de nadere

voorbereiding van de vakantie (boeking, vervolg inwinnen van informatie, aanschaf van
goederen, etc.) (fase 4). Deze laatste fase wordt in veel economisch-psychologische theorieen
over het vakantiekeuzeproces niet als zodanig onderscheiden, maar kan wel worden

gerelateerd aan het marker-begrip van Leiper (1990, zie paragraaf 2.3).  Door in te gaan op het
nader inwinnen van informatie als de keuze van de vakantie(bestemming) al gemaakt is kan
aan zijn term transit markers een hernieuwde betekenis worden gegeven. In het geval
vakantiegangers aanvullende informatiebronnen raadplegen spelen transit markers niet enkel
tijdens de (fysieke) reis op weg naar de plek van bestemming meer een rol, maar ook tussen

het moment van de vakantiekeuze en het daadwerkelijke vertrek. Na het doorspreken van de
vakantievoorbereidingen is nog kort gepraat over gevoelens van (dis)satisfactie in relatie tot
de laatste lange vakantie (na-aankoopprocessen) en voorlopige toekomstplannen (fase 6). De
vakantie zelf (fase 5) was al aan het begin van dit gespreksonderwerp aan bod gekomen.

Op basis van de zes fasen, in het bijzonder fase 1 tot en met 4, is voor ieder
huishouden vastgesteld of het een uitgebreid, beperkt of routinematig vakantiekeuzeproces
voor de laatste lange vakantie had doorlopen. Daartoe werden de drie typen
vakantiekeuzeprocessen als volgt geoperationaliseerd (zie Engel et al. (1995); Fodness en

Murray 1998; 1999; Howard en Sheth 1969). In geval van een uitgebreid (EPS)
vakantiekeuzeproces werden de fasen 1 tot en met 4 uitvoerig doorlopen. Men ging actief en
met de nodige inspanning op zoek naar vele externe informatiebronnen gedurende een lange

planningsperiode. Men behoorde tot de huishoudens met een beperkt (LPS)
vakantiekeuzeproces indien men fase 1 tot en met 4 oppervlakkig en met weinig inspanning

had doorlopen. In dat geval raadpleegde men minder externe en meer interne
informatiebronnen en werd een geringer aantal alternatieven geevalueerd. Het was mogelijk
dat men hetzij zeer weinig externe bronnen raadpleegde en een langere planningsperiode
nodig had, hetzij weinig externe bronnen en een kortere planningstijd (verg. Fodness en

Murray 1997). Huishoudens met een routinematig (RPS) vakantiekeuzeproces liepen de fasen

1 tot en met 4 zeer snel door. In plaats van externe bronnen, baseerden deze huishoudens hun
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keuze hoofdzakelijk op interne informatie c.q. ervaringen. Er werden geen andere

alternatieven overwogen. Bij het bepalen van de mate van uitgebreidheid van het keuzeproces
heeft het gebruik van (verschillende) externe informatiebronnen en interne informatie (fase 2
en 4), en de lengte van de planningsperiode (vooral ten behoeve van het verschil tussen 'EPS'
en 'LPS' huishoudens) centraal gestaan (zie Gitelson en Crompton 1983; Zalatan  1996).  Het
indelen van de huishoudens werd mede ondersteund door de manier waarop door de
respondenten op de betreffende vragen werd gereageerd (bijv. geirriteerd, kortaf, lacherig,
gernteresseerd, enthousiast, serieus).

Toegegeven moet worden dat ondanks de zorgvuldige analyse van de
vakantiekeuzeprocessen de indeling van de huishoudens enigszins arbitrair blijft. Daar komt
bij dat de huishoudens vanwege de ongoing search wellicht een uitgebreider
vakantiekeuzeproces hebben doorlopen dan via de interviews kon worden vastgesteld (zie
paragraaf 2.6).  Ook het vergeten van informatiebronnen kan de mate van uitgebreidheid van
het keuzeproces hebben beinvloed, er is immers gepraat over een vakantie die toch enige tijd
geleden heeft plaatsgevonden. Om de kans hierop te reduceren ofwel het keuzeproces zo goed
mogelijk te traceren is met zoveel mogelijk gezinsleden van gedachten gewisseld. Het laatste

had ook ondervangen kunnen worden door gebruik te maken van de dagboekmethode.

Hiervoor is niet gekozen, omdat deze methode bij de respondenten sterk de aandacht vestigt
op het verzamelen van informatiebronnen en het zeer arbeidsintensief en tijdrovend is, zowel
voor de onderzoeker als de respondent (zie Decrop  1999).  Ook het invullen van een dagboek
maakt de ongoing search waarschijnlijk niet zichtbaar. In hoofdstuk 5 worden de fasen van
het vakantiekeuzeproces van de 'EPS', 'LPS' en 'RPS huishoudens' besproken in relatie tot
het vakantiesegment waartoe men behoort.

Tijdens het interview is de laatste lange vakantie qua uitgebreidheid van het
keuzeproces ook vergeleken met andere vakanties  die men tussen  1991   en het moment  van

het gesprek had gehouden. Dit was mogelijk omdat op basis van CVO-bestanden v66r ieder

gesprek een overzicht is gemaakt van alle ondernomen vakanties (inclusief bestemming in
binnen- en buitenland, gemeente/streek, jaar en maand van vertrek, duur, logiesvorm,
reisgezelschap en vervoermiddel) van de betreffende respondent. Dit schema werd aan het

begin van het interview gecheckt en nader aangevuld zodat het 'up to date' was. Bij de
vergelijking van vakanties is gekeken naar de bekendheid met de vakantiebestemmingen, de
duur van de vakanties, de mate van georganiseerdheid, het reisgezelschap, het vervoer, de
accommodatievorm, het type vakantie en de vakantieactiviteiten. Hierbij kon het ook gaan om

vakanties op een vaste standplaats, omdat niet enkel vakanties uit het longitudinale bestand

(1991-1994) zijn geanalyseerd maar ook vakanties die daarna zijn ondernomen. In de
gebruikte bestanden van de CVO-jaren  1995  en 1996 kwamen standplaatsvakanties wel voor.

Het hiervoor genoemde vakantieschema vormde ook een leidraad bij het vinden van
een antwoord op onderzoeksvraag 7, die te maken heeft met de mate van repetitief

vakantiegedrag (dimensie 3). Aan de hand van het schema zijn aan ieder huishouden vragen
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gesteld over het wel of niet voorkomen van repetitie wat betreft vakantiebestemming,
vertrekmaand, duur van de vakantie, logiesvorm, reisgezelschap en vervoermiddel. Hiertoe
werd voor aanvang van ieder gesprek een inventarisatie gemaakt van opvallendheden in het
vakantiepatroon.

Om een antwoord te kunnen formuleren op onderzoeksvraag 8 (dimensie 4) is tot slot
met de respondenten gepraat over veranderingen in het vakantiegedrag gedurende de
levensloop (van vroeger-1990, en specifiek van 1991-1998) en over mogelijke veranderingen
in de (nabije) toekomst. Wat betreft het eerste is met iedere volwassen gesprekspartner het op

vakantie gaan besproken, van toen men nog kind was tot heden. Afhankelijk van de

persoonlijke situatie is aan de volgende overgangen in de individuele levensloop aandacht

besteed: het moment dat men zelfstandig ging wonen, ging studeren en/of werken, verkering
kreeg, de huidige partner ontmoette, ging trouwen, kinderen kreeg, geen kinderen meer thuis

had en met pensioen ging. Daarbij kwamen ook zeer specifieke momenten zoals het

overlijden van een kind of werkloos raken aan bod. Logischerwijs is bij veel echtparen de

periode vanaf de verkeringstijd of het huwelijk gemeenschappelijk belicht.  Bij de bespreking
van het toekomstig vakantiegedrag zijn dezelfde overgangen in de levensloop als ankerpunten

aangehouden.

Verwerking
Het bandmateriaal van de interviews is volledig uitgewerkt tot protocollen. De

interviewprotocollen zijn vervolgens geanalyseerd aan de hand van intradomeinanalyse (zie

Spradley 1979; Dey 1993:192 e.v.). Ten behoeve van deze methode werden de antwoorden

van iedere respondent (per groep per categorie van gezinssamenstelling en inkomen) in een
matrix geplaatst. Daarna kon op overzichtelijke wijze zowel binnen een groep als tussen

groepen op alle onderdelen van het interview c.q. dimensies van routinematigheid worden

vergeleken. Op grond daarvan kon een antwoord worden geformuleerd op de
onderzoeksvragen voor het kwalitatief deelonderzoek. Hoofdstuk 5 geeft een presentatie van
de interviewresultaten. Alvorens hier nader op in te gaan worden in hoofdstuk 4 de resultaten

van de secundaire analyses beschreven.

3.6     Vakantiekeuzemodel als onderzoeksschema

Op basis van de bespreking van de dimensies van routinematig handelen, temporele en
ruimtelijke kenmerken en onderzoeksmethoden kan het opgestelde vakantiekeuzemodel (zie
figuur 2.1) worden uitgewerkt tot een onderzoeksschema voor het vervolg van deze studie.

Zoals figuur 3.1 aangeeft worden in hoofdstuk 4 en 5 verschillende aspecten min of meer
analoog aan de pijlen c.q. niveaus in het vakantiekeuzemodel belicht. De analyse begint in
hoofdstuk 4 en 5 op het niveau van de persoonsgebonden factoren, door achtereenvolgens in
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te gaan op de samenhang tussen een aantal achtergrondkenmerken en het behoren tot (op

temporele en ruimtelijke kenmerken onderscheiden) vakantiegroepen en de behoeften van

respondenten   uit deze vakantiegroepen   (mate van vertrouwdheid, dimensie 1). Vervolgens
wordt aandacht besteed aan de uitgebreidheid van het vakantiekeuzeproces (dimensie 2) dat
als dimensie v66r de daadwerkelijke vakantiekeuze in het model is gesitueerd. Opgemerkt
moet worden dat fase 4 van het vakantiekeuzeproces (nadere voorbereiding), die ook in de
analyse van de uitgebreidheid van het keuzeproces is meegenomen, tussen de vakantiekeuze

en vakantiepraktijk is gelocaliseerd. Daarna wordt, gaande langs de pijlen naar beneden in het

vakantiekeuzemodel, ingegaan op de vakantiepraktijk zelf door de mate van repetitief
vakantiegedrag (dimensie 3) en de mate van veranderend vakantiegedrag te analyseren

(dimensie 4). Bij de analyse van de dimensies zal voortdurend de interactie tussen persoons-
en contextgerelateerde factoren een rol spelen. Sommige contextuele factoren werden reeds in
hoofdstuk 1 naar voren gehaald. Hetzelfde geldt voor de positieve en negatieve onbedoelde

gevolgen van een binnenlandse vakantie voor Nederland als vakantieland. De
onderzoeksvragen hebben ertoe geleid in hoofdstuk 4 en 5 minder op de onbedoelde en
bedoelde gevolgen van een vakantiepraktijk te focussen en meer op het bovenste gedeelte van

het vakantiekeuzemodel. In hoofdstuk 6 zal op alle onderdelen van het vakantiekeuzemodel
worden gereflecteerd.

Figuur 3.1 moet als volgt worden geinterpreteerd. De vet weergegeven concepten zijn
de basisconcepten uit het vakantiekeuzemodel (zie figuur 2.1). De vet tn cursief gedrukte
begrippen betreffen de verschillende dimensies van routinematig handelen. Een cursief

lettertype laat zien aan de hand van welke aspecten een dimensie of concept is
geoperationaliseerd.
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Figuur 3.1 Vakantiekeuzemodel als onderzoeksschema

I                       Mate van uitgebreidheid                 1
vakantiekeuzeproces (5.3)

€erste idee, mwinnen informatie,
evaluotie alternatieven/bestuitvorming

Conditia                                     Actor

Tijd-ruimtelijke, Nederlandse toerist
structurele en natuurlijke Vakantiekeuze

nadere voorbereiding (53)

Contextuele                                        Persoonsgebonden
factoren factoren

type vakantie

historische context vakantie achtergrondkenrnerken (4.3)Vakantiepraktijk
hoeveetheid vakantiedagen

Vakantiegedrag van de Nederiandse toerist
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4    Vakantiegedrag in tijd en ruimte

4.1 Inleiding

'Welke groepen Nederlandse vakantiegangers kunnen worden onderscheiden in het

vakantiegedrag?', 'Welke factoren hangen samen met de vakantiekeuze van deze groepen?'
en 'Met betrekking tot welke aspecten van het vakantiegedrag vertonen deze groepen al dan

niet repetitie?' (dimensie 3) zijn de drie onderzoeksvragen waarop in dit hoofdstuk een

antwoord wordt gezocht. Als eerste worden in paragraaf 4.2 de acht groepen Nederlandse

vakantiegangers getypeerd, die aan de hand van de Sequence Alignment Method (SAM) zijn
geconstrueerd. De beschrijving van iedere groep is gebaseerd op de onderscheiden temporele
en ruimtelijke kenmerken. Paragraaf 4.3 geeft een presentatie van de resultaten van de
gecombineerde CHAID en loglineaire analyse, waarin de acht groepen in verband worden

gebracht met een aantal socio-demografische variabelen. De resultaten van de analyses
worden gebruikt om in paragraaf 4.4 een antwoord te formuleren op de bovenvermelde

vragen.

4.2        Typering van de acht vakantiegroepen

Aantal vakantiegangers en vakanties per groep
In deze paragraaf worden de resultaten van de SAM gepresenteerd. Daarmee kan een
antwoord worden geformuleerd op de eerste en derde onderzoeksvraag. Zoals reeds is

aangegeven in hoofdstuk 3 konden op grond van de SAM acht groepen Nederlandse

vakantiegangers worden onderscheiden. Als eerste wordt in tabel 4.1 een overzicht gegeven
van het aantal respondenten en vakanties per groep. Uit deze tabel blijkt dat de
vakantiegroepen 1 en 7 de grootste omvang hebben met respectievelijk 20,9 en 21,6 procent
van de respondenten.

Om een indruk te krijgen van hoe deze acht groepen zich verhouden tot de
Nederlandse bevolking is het aantal respondenten en vakanties per groep gewogen en
geprojecteerd naar nationaal niveau. Hiervoor is gebruikgemaakt van de weegfactor in het
longitudinale gegevensbestand. De resultaten van deze analyse worden weergegeven in tabel

4.2. Opgemerkt moet worden dat bij de vervolganalyses is uitgegaan van de verdeling in tabel

4.1.
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Tabel 4.1 Aantal respondenten en vakanties per groep

Aantal respondenten Aantal vakanties

Groep absoluut                    %               absoluut                    %

1 243 20,9 1308 16,4

2 129 11,1 1300 16,3

3                         52                    4,5                   359                   4,5

4                               69                         5,9                        612                         7,7
5                                110                           9,5 1015 12,8

6                              103                         8,9                        781                         9,8
7 251 21,6 1694 21,3

8 206 17,7 886 11,1

Totaal 1163 100 7955 100

Bron: CVO (1991-1994)

Tabel 4.2 Aantal Nederlandse vakantiegangers en vakanties per groep (gewogen en
geprojecteerd)

Aantal respondenten Aantal vakanties

Groep abs. (x 1000)                                       %                    abs. (x 1000)                                       %

1 2663 21,0 14358 16,2

2 1294 10,2 13003 14,6

3                              585                         4,6                       3747                        4,2
4                                   797                             6,3                           7316                             8,2
5 1344 10,6 13068 14,7

6                               1125                           8,8 8951 10,1

7 2746 21,6 18637 21,0

8 2155 17,0 9787 11,0

Totaal 12708 100 88869 100

Bron: CVO (1991-1994)

Temporele en ruimtelijke kenmerken van de vakantiegroepen
De acht vakantiegroepen kunnen nader worden beschreven aan de hand van de eerder
gedefinieerde temporele en ruimtelijke kenmerken. Om de groepen te typeren zijn
verschillende berekeningen uitgevoerd. In tabel 4.3 staan de resultaten vermeld voor de
temporele kenmerken 'duur' en 'frequentie' en de ruimtelijke kenmerken 'repetitie' en
'locatie' (dominante orientatie).

De duur in deze tabel betreft het gemiddeld aantal vakantiedagen in binnen- en
buitenland per jaar (duur II, zie ook tabel 1 in bijlage 2) en het gemiddeld aantal

vakantiedagen per vakantie (duur III). Het gemiddeld aantal vakanties per jaar wordt
weergegeven door de frequentie (II).
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Tabel 4.3 Temporele en ruimtelijke kenmerken van de vakantiegroepen

Groep Duur II Duur II Duur IH Frequentie II Ruimtelijke Dominante

(NL) (BL) repetitie orientatie

1                    8,3               2,8               8,8            Laag (1,3) 0,71 Binnenland

2                   8,0 20,3 11,6 Hoog (2,5) 0,59 Buitenland

3                  11,0               5,0              9,6            Laag (1,7) 0,64 Binnenland/Buitenland
4                   4,8 17,8 10,6 Middel (2,2) 0,61 Buitenland

5                   3,8 18,5 10,0 Middel (2,3) 0,63 Buitenland

6                     3,5 16,8 11,3 Middel (1,9) 0,62 Buitenland

7                   3,3             12,3              9,8            Laag (1,7) 0,58 Buitenland

8                   2,8               3,3              7,3            Laag (1,1) 0,56 Binnenland/Buitenland

Bron: CVO (1991- 1994)
Noot: De afkortingen 'NL' en 'BL' in kolom 2 en 3 staan respectievelijk voor Nederland en buitenland.

Wat betreft de frequentie is ook het gemiddeld aantal vakanties in binnen- en buitenland per
jaar (frequentie I) berekend. Voor een overzicht hiervan wordt verwezen naar tabel 2 in
bijlage 2. De ruimtelijke repetitie omvat de gemiddelde mate waarin bij opeenvolgende
vakanties dezelfde vakantiebestemming wordt gekozen (totaal van CVO-jaren 1991-1994,
binnen- versus buitenland). Voor de berekening van de ruimtelijke repetitie werd de volgende

maat gebruikt:
-        --GE
I .4'.1

R• -      1.,-1

Rg staat voor de gemiddelde mate van ruimtelijke repetitie van groep g. bestaande uit Gg

respondenten. 4,,*, = 1 als de bestemming van vakantie t overeenkomt met de bestemming

van vakantie t+1. Is dat niet het geval dan is 4.'*1= 0. N, geeft het totaal aantal vakanties van

respondent I  weer. In geval van volledige repetitie is  4.,*1 =1   V t;t= 1,2,... ,N-1.R g i s dan

ook 1. In geval van volledig variatiezoekend gedragis  4,,*t =0  V t;t= 1,2,...,N-lenis  R:=

0   (zie ook Popkowski Leszczyc en Timmermans 1997:200).   Stel   dat een respondent   de

volgende 'binnenland-buitenland sequentie' heeft: NNAAA, waarbij 'N' een vakantie in
Nederland voorstelt  en  'A' een vakantie  in het buitenland. Het aantal keren- dat  deze
respondent dezelfde type bestemming kiest is 3, namelijk 66n keer 'NN' en twee keer 'AA:
Het maximum aantal keren dat deze respondent voor een zelfde bestemming kan kiezen is 4.
De mate van repetitie (de verhouding tussen het aantal keren dat een zelfde

vakantiebestemming wordt gekozen en het maximum aantal keren dat  voor een zelfde

bestemming kan worden kiezen) voor deze respondent is dus 0.75. In tabel 4.3 drukt een

hoger getal een grotere gemiddelde mate van repetitie uit. De ruimtelijke locatie of dominante
orientatie volgt uit de tabellen 1 en 2 in bijlage 2, maar wordt vooral zichtbaar door het
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gemiddeld aantal vakantiedagen in binnen- en buitenland per maand per jaar (duur I) in
figuren te visualiseren. In bijlage 3 worden voor iedere groep de afzonderlijke jaren in een
figuur weergegeven. Deze figuren gaan vergezeld van een gegevenstabel. Opgemerkt moet
worden dat de verticale schaal van de figuren verschilt. Dit geldt ook voor de figuren in het
vervolg van deze paragraaf, waarin voor iedere groep de vier CVO-jaren aaneengeschakeld
zijn. Er is niet gekozen voor gelijke vertikale schalen, omdat voor bepaalde groepen het
vakantiepatroon dan lastig te interpreteren valt gezien de relatief lage waarden per maand. Uit
de figuren valt niet alleen op te maken wat de temporele en ruimtelijke locatie is; door de
aaneenschakeling van de verschillende CVO-jaren wordt ook de temporele en ruimtelijke
sequentie zichtbaar. In het onderstaande worden de groepen in relatie tot elkaar getypeerd. De

benaming van iedere groep is gebaseerd op het meest kenmerkende aspect in het
vakantiepatroon, maar staat voor verbetering open.

Vakantiegroep 1: Nederlandgangers
Vakantiegangers uit groep 1 zijn voor hun vakantie voornamelijk op het eigen land als
ruimtelijke locatie georienteerd.   In de meeste maanden  in de periode  van   1991   tot  en  met
1994 is het gemiddeld aantal binnenlandse vakantiedagen per maand groter dan het gemiddeld
aantal buitenlandse vakantiedagen. Wat betreft de temporele locatie; juli is de favoriete maand
om in eigen land op vakantie te gaan. In de vierjarige periode ligt het gemiddeld aantal

vakantiedagen in deze maand tussen 4,0 en 5,0. Andere redelijk populaire maanden om in
Nederland op vakantie te gaan zijn augustus en juni of mei. Voor deze maanden ligt het

gemiddeld aantal vakantiedagen echter een stuk lager. In het geval vakantiegangers uit groep
1 naar het buitenland gaan dan is in drie van de vier jaren ook juli de meest favoriete
vertrekmaand. December, januari, februari, maart en september zijn de enige maanden waarin
het gemiddeld aantal buitenlandse vakantiedagen soms groter is dan het aantal binnenlandse

vakantiedagen. Uit tabel 4.3 en bijlage 2 blijkt dat respondenten uit groep 1 in vergelijking
met andere groepen gemiddeld het geringst aantal buitenlandse vakantiedagen en vakanties
hebben. De gemiddelde frequentie van het totaal aantal vakanties per jaar voor deze groep is

met 1,3 relatief laag. De gemiddelde duur per vakantie is met 8,8 dagen eveneens relatie f laag.
Daarentegen is de mate van ruimtelijke repetitie het hoogst van alle acht groepen, namelijk

0,71.   Vakantiegangers uit groep    1    kiezen dus relatief vaak dezelfde vakantiebestemming.
Zoals blijkt uit figuur 4.1 vertoont groep   1 een regelmatig patroon wat betreft temporele  en

ruimtelijke sequentie. In ieder jaar is een duidelijke pick in het hoogseizoen waar te nemen.

Verder laat de keuze voor een binnen- ofbuitenlandse bestemming geen grote schommelingen
zien.
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Figuur 4.1 Gemiddeld  aantal  vakantiedagen  in  binnen-  en  buitenland  van  CVO-jaar  1991
tot  en met  1994 voor  vakantiegroep  1  (Nederlandgangers)

Groep 1:  Nederlandgangers
1991-1994
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Bron: CVO (1991-1994)

Vakantiegroep 2: Hoogfrequente buitenlandgangers
Het  vakantiegedrag van groep 2 verschilt aanzienlijk   met   dat van groep 1. Gemiddeld

genomen brengen respondenten uit deze groep 8 dagen per jaar in het binnenland en maar

liefst 20 dagen in het buitenland door, hetgeen op een sterke voorkeur voor een buitenlandse

locatie duidt (zie tabel 4.3. en bijlage 2). Het gemiddeld aantal vakantiedagen per vakantie is

11,6; het hoogste in vergelijking met de andere groepen. Vakantiegangers uit groep 2 scoren

ook hoog wat betreft frequentie: gemiddeld gaan zij twee tot drie keer per jaar op vakantie.

Zowel voor de binnen- als buitenlandse vakantie ligt de frequentie relatief hoog, zoals blijkt
uit tabel 2 (bijlage 2). De ruimtelijke repetitie is met een score van 0,59 gemiddeld. Wat

betreft temporele locatie is juli verreweg de meest favoriete maand om op vakantie naar het

buitenland te gaan. Het gemiddeld aantal vakantiedagen dat in deze maand wordt ondernomen

varieert  in de vierjarige periode  van  9,8   (1993)  tot 13,0 dagen   (1994).   Op de tweede plaats

komt de maand juni met een gemiddeld aantal vakantiedagen tussen de 2,4 (1994) en 4,3
(1991). Andere redelijk populaire maanden voor een buitenlandse vakantie zijn augustus, mei
en in sommige jaren februari. In het geval vakantiegangers uit groep 2 in eigen land op pad

gaan zijn met name mei, juli, augustus en oktober aantrekkelijke vertrekmaanden. Mei,
oktober en soms april, zijn de enige maanden waarin het gemiddeld aantal binnenlandse

vakantiedagen groter is dan het gemiddeld aantal buitenlandse vakantiedagen. Hieruit blijkt
nogmaals de georienteerdheid op het buitenland van deze groep. Net als groep 1 vertonen
vakantiegangers uit groep 2 een zeer regelmatig patroon in termen van ruimtelijke en

temporele sequentie, zoals blijkt uit figuur 4.2.
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Figuur 4.2 Gemiddeld  aantal  vakantiedagen   in   binnen-  en   buitenland  van   CVO-jaar   1991

tot en met  1994 voor vakantiegroep  2  (Hoogfrequente  buitenlandgangers)

Groep 2: Hoogfrequente buitenlandgangers
1991-1994
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Vakantiegroep 3:  Mixers
Zoals figuur 4.3 toont kan het vakantiegedrag van respondenten uit groep 3 als meer 'gemixt'
worden betiteld; zij zijn zowel op Nederland als het buitenland gericht voor hun vakantie. Het

gemiddeld aantal binnenlandse vakantiedagen is dan wel het hoogst, het gemiddeld aantal

doorgebrachte dagen in het buitenland geeft ook relatief hoge waarden. Groep 3 brengt
gemiddeld 11  dagen per jaar in eigen land en 5 dagen in het buitenland door; beide aantallen

liggen hoger dan die van groep 1. Het gemiddeld aantal vakantiedagen per vakantie ligt op 9,6
en de frequentie per jaar is  1,7.  De mate van repetitie is met 0,64 veel lager dan die van groep
1.   In   vergelijking   met de vorige twee groepen vertoont groep   3 een grotere spreiding  van
vakanties over het jaar, zoals wordt gevisualiseerd in figuur 4.3. Toch zijn juni, juli en
augustus de meest favoriete vertrekmaanden om in Nederland op vakantie te gaan. Als
respondenten uit groep 3 voor vakantie naar het buitenland gaan, dan gebeurt dat met name in
de   maanden   juli   en   mei.   Mei 1993 spant daarbij de kroon   met een gemiddeld aantal
buitenlandse vakantiedagen van 2,2. Op grond van figuur 4.3 kan worden geconcludeerd dat
niet enkel de temporele maar ook de ruimtelijke sequentie een grilliger verloop heeft dan bij

de vakantiegroepen 1 en 2 het geval is.
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Figuur 4.3 Gemiddeld aantal vakantiedagen in binnen- en buitenland van CVO-jaar  1991
tot  en met  1994  voor vakantiegroep  3  (Mixers)

Groep 3: Mixers
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Vakantiegroep  4:   Veranderlijke  buitentandgangers
Een spreiding van vakantiedagen over het jaar is nog duidelijker te zien bij groep 4. Hoewel  in

drie van de vier jaren juli de populairste maand is voor een buitenlandse vakantie (gemiddeld
aantal vakantiedagen varieert    van    5,4    tot    10,4),    is    in de gehele vieljarige periode    het
gemiddeld aantal vakantiedagen ook relatief hoog in augustus (1,9 tot 4,9), mei (1,4 tot 2,7)

en  februari  (0,8  tot 2,0). Alleen  in   1991   is  men  in juni gemiddeld   meer of langer  in  het

buitenland geweest.  In 1992 heeft december een relatief hoog gemiddeld aantal buitenlandse

vakantiedagen (zie figuur   13  en 14, bijlage  3).  Door de variatie in vertrekmaanden  laat  de
gehele temporele sequentie van groep 4 een grillig verloop zien (zie figuur 4.4). In

tegenstelling tot bij groep 3 is er echter minder sprake van variatie in de ruimtelijke sequentie.
In de vieKjarige periode is het gemiddeld aantal binnenlandse vakantiedagen per maand bijna

nooit groter dan het gemiddeld aantal buitenlandse vakantiedagen. Als respondenten uit groep

4 in eigen land op vakantie gaan dan gebeurt dat voornamelijk in de zomermaanden (juli en

augustus) en de maand mei. In de overige maanden vertoont het gemiddeld aantal

binnenlandse vakantiedagen een relatief vlak patroon. Vakantiegangers uit groep 4 gaan
gemiddeld ongeveer 18 dagen per jaar naar het buitenland op vakantie. Het gemiddeld aantal

dagen per vakantie bedraagt  10,6  en de gemiddelde frequentie  is 2,2. Respondenten  uit  deze

groep hebben een ruimtelijke repetitie van 0,61.
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Figuur 4.4 Gemiddeld aantal  vakantiedagen in  binnen-  en  buitenland van  CVO-jaar  1991
tot  en met  1994 voor vakantiegroep  4  (Veranderlijke  buitenlandgangers)

Groep 4: Veranderlijke buitenlandgangers
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Vakantiegroep  5:  Druktemijders
Vakantiegroep 5 komt op verschillende temporele en ruimtelijke kenmerken overeen met

groep 4. Bedraagt het gemiddeld aantal vakantiedagen per vakantie bij groep 4 10,6; groep 5
gaat gemiddeld 10 dagen op vakantie. De frequentie per jaar is respectievelijk 2,3 en 2,2 voor
groep 5 en 4. Ook wat de ruimtelijke repetitie betreft verschillen de groepen onderling niet
veel van elkaar; met 0,63 bezoeken respondenten uit groep 5 gemiddeld net iets vaker een
zelfde bestemming bij opeenvolgende vakanties. Het grootste verschil tussen beide groepen
zit in de temporele sequentie, zoals blijkt uit een vergelijking van de figuren 4.4 en 4.5. De
vakanties van groep 5 zijn meer over het jaar verspreid dan die van groep 4. Er is niet meer
sprake van 66n duidelijke piek in het hoogseizoen. Bij groep 5 zijn de gemiddelden voor de
buitenlandse vakantiedagen relatief hoog voor de gehele periode van april tot en met oktober.

Juli is, met uitzondering van 1991, niet de meest favoriete vertrekmaand. De gemiddelden zijn
veelal het hoogst in augustus (varierend  van  2,8  tot 4,2 dagen), september (varierend  van  1,6
tot 3,5 dagen), mei (varierend van  1,9 tot 2,6 dagen)  en juni (varierend van  1,4 tot 3,2 dagen).

Net als bij groep 4 is het gemiddeld aantal buitenlandse vakantiedagen per jaar hoog (18,5) en
is in bijna geen enkele maand in de vieijarige periode het gemiddeld aantal buitenlandse

vakantiedagen lager dan het gemiddeld aantal binnenlandse vakantiedagen. Vakantiegangers
uit groep 5 geven dus ook een duidelijke voorkeur aan een buitenlandse vakantielocatie. Als
ze in eigen land op vakantie gaan dan gebeurt dat ook in de periode april tot en met oktober,
zij het dat het gemiddeld aantal binnenlandse vakantiedagen in geen enkele maand hoger is
dan 0,9. De binnenlandse vakanties vinden met name in de maand juli plaats.

82



Figuur 4.5 Gemiddeld  aantal  vakantiedagen  in  binnen-  en  buitenland  van  CVO-jaar  1991
tot  en  met  1 994  voor vakantiegroep  5  (Druktemijders)

Groep 5: Druktemijders
1991-1994
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Vakantiegroep 6: Middelfrequente buitenlandgangers
Op basis van figuur 4.6 kan worden geconcludeerd dat het vakantiepatroon van groep 6 veel
overeenkomsten vertoont met dat van groep 2; de vakanties vinden op regelmatige momenten

in de vierjarige periode plaats. Net als bij groep 2 is juli de meest favoriete maand voor een

buitenlandse vakantie. Het gemiddeld aantal buitenlandse vakantiedagen in deze maand

varieert  van  6,5   (1994)  tot   15,1   (1992). In CVO-jaar  1993   en   1994 is augustus  na  juli  de
meest favoriete vertrekmaand voor een buitenlandse vakantie (respectievelijk 4,1 en 5,0
vakantiedagen). In alle jaren is ook februari, wellicht voor de wintersport, voor groep 6 een
relatief belangrijke maand om naar het buitenland af te reizen. Voor een vakantie in eigen

land zijn met name de maanden juli en mei in trek. Uit het vakantiepatroon van groep 6 volgt
dat vakantiegangers uit deze groep hoofdzakelijk op het buitenland zijn georienteerd, ook al is
het gemiddeld aantal binnenlandse vakantiedagen in verschillende maanden hoger dan het
aantal buitenlandse vakantiedagen. Verder komt het gemiddeld aantal vakantiedagen per
vakantie van groep 6 min of meer overeen met dat van vakantiegangers uit groep 2. Uit tabel

4.3 blijkt dat de verschillen tussen beide groepen vooral zitten in de ruimtelijke repetitie en in

het bijzonder de frequentie. De ruimtelijke repetitie van groep 6 is 0,62 (tegen 0,59 van groep

2) en het gemiddeld aantal vakanties per jaar bedraagt 1,9 (tegen 2,5 van groep 2).
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Figuur 4.6 Gemiddeld  aantal  vakantiedagen  in  binnen-  en  buitenland  van  CVO-jaar  1991
tot en  met  1994  voor vakantiegroep  6  (Middelfrequente buitenlandgangers)

Groep 6: Middelfrequente buitenlandgangers
1991-1994
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Vakantiegroep  7:  Laagfrequente  buitenlandgangers
Groep 7 toont gelijkenissen met groep 2 en 6, zij het dat de gemiddelde frequentie en duur van

groep 7 significant lager liggen. Het gemiddeld aantal vakanties per jaar van deze groep is
slechts  1,7  en het gemiddeld aantal vakantiedagen per vakantie 9,8 dagen. Groep 7 heeft  ook

een lagere ruimtelijke repetitie dan de andere twee groepen (0,58). Overeenkomstig met de

groepen 2 en 6 zijn respondenten uit groep 7 voornamelijk op het buitenland als
vakantielocatie georienteerd. Bijna in alle maanden gedurende de vierjarige periode is het
gemiddeld aantal buitenlandse vakantiedagen groter dan het aantal binnenlandse
vakantiedagen. Het gemiddeld aantal binnenlandse vakantiedagen ligt tussen de 3 en 4, terwijl
het gemiddeld aantal buitenlandse vakantiedagen varieert van  11  tot 14 dagen.  Juli  is in  1991,
1993 en 1994 de meest favoriete vertrekmaand (gemiddelden varieren van 4,5 tot 5,8). In die
jaren zijn augustus (1991  en  1993) en juni (1994) na juli favoriete vakantiemaanden. Echter,
in 1992 is het gemiddeld aantal buitenlandse vakantiedagen het grootst in de maand augustus.
Over de gehele periode beschouwd zijn ook september en mei geen onbelangrijke maanden
voor een buitenlandse vakantie. Indien men in eigen land op vakantie gaat zijn met name de
maanden juli en augustus interessant. Zoals blijkt uit figuur 4.7 kan het vakantiepatroon van
groep 7 worden getypeerd als 'regelmatig'.
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Figuur 4.7 Gemiddeld  aantal  vakantiedagen  in  binnen-  en  buitenland  van  CVO-jaar  1991
tot  en  met  1994 voor vakantiegroep  7  (Laagfrequente  buitenlandgangers)

Groep 7: Laagfrequente buitenlandgangers
1991-1994
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Vakantiegroep 8: Inactieven

In vergelijking met de andere groepen kan groep 8 worden gekarakteriseerd als de relatief
inactieve vakantiegroep. Zoals tabel 4.3 toont is het gemiddeld aantal vakantiedagen per
vakantie het laagste van alle groepen (7,3 dagen): In de vierjarige periode stijgt het
gemiddeld aantal vakantiedagen per maand niet boven de  1,9 uit. De gemiddelde frequentie is
ook de laagste van alle vakantiegroepen (1,1 vakanties per jaar). Van alle groepen wordt deze

groep het sterkst bepaald door variatiezoekend vakantiegedrag, zoals blijkt uit de zeer lage
waarde voor ruimtelijke repetitie (0,56). De maanden juni (1992 en 1993) en juli (overige
jaren) zijn de meest favoriete vertrekmaanden voor een vakantie naar het buitenland. In het

geval respondenten uit groep 8 voor een vakantie in eigen land kiezen is de maand augustus
het meest favoriet. In de vierjarige periode is alleen in de maanden augustus en september het
gemiddeld aantal binnenlandse vakantiedagen groter dan het gemiddeld aantal buitenlandse

vakantiedagen. Vakantiegangers uit deze groep zijn zowel op Nederland als het buitenland

georienteerd, zij het dat zij een lichte voorkeur voor het buitenland hebben. Gezien het grillige
karakter van de figuren kan worden geconcludeerd dat deze groep in vergelijking met de
voorgaande groepen het minst stabiele vakantiepatroon vertoont.

' Uit enkelvoudige kruistabellen blijkt ook dat respondenten uit de groep Inactieven relatief vaker een korte of
middellange vakantie ondernemen.
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Figuur 4.8 Gemiddeld  aantal  val(antiedagen  in  binnen-  en  buitenland van  CVO-jaar  1991
tot en  met  1994 voor vakantiegroep  8  (Inactieven)

Groep 8: Inactieven
1991-1994
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4.3 Samenhang tussen socio-demografische factoren en vakantiegroepen

Resultaten van de CHAID analyse
Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 is ten behoeve van de beantwoording van onderzoeksvraag 2
een gecombineerde CHAID en loglineaire logit analyse uitgevoerd. Doel was te achterhalen

welke factoren of socio-demografische variabelen samenhingen met de hiervoor beschreven

acht vakantiegroepen. De loglineaire analyse werd voorafgegaan door een CHAID analyse,
omdat daarmee het aantal categorieen van een zestal socio-demografische variabelen

('predictor variabelen') kon worden gereduceerd als voorbewerking van de multidimensionele

tabel in de loglineaire analyse. Bovendien gaf het een eerste indicatie welke variabelen

samenhingen met de groepsindeling Tabel 4.4 geeft een overzicht van de predictor variabelen

inclusiefde categorieen van iedere variabele waarmee de analyse in CHAID is gestart.
De resultaten van de CHAID analyse worden gevisualiseerd in figuur 4.9. Voor de

analyse werden de volgende operationele keuzes gemaakt. Een variabele werd niet gesplitst
als  het niet significant  was  bij een niveau  van 5 procent. Een waarde  van 10 procent  werd

aangehouden om de Bonferroni significantie te testen.
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Tabel 4.4 Beginset van predictor variabelen met categoriein

Variabele Categorieen
1. Gezinssamenstelling 1. Alleenstaande

2.      Gezin met jonge kinderen (< 6 jaar)
3.    Gezin met oudere kinderen  (6-12 jaar)
4.    Gezin met oude kinderen (13-17 jaar)
5.    Gezin met volwassenen (2 18 jaar)
(2-4: gebaseerd op leeftijd van jongste kind)

2. Sociale klasse 1.   Hoog (A + B-boven)
2. Medium (B-onder + C)
3.   Laag (D)

3. Netto (gezins)inkomen per jaar 1.   < 10.000 gld
2.    10.000-20.000 gld
3.   20.000-24.000 gld
4.   24.000-31.000 gld
5.   31.000-36.000 gld
6.   36.000-44.000 gid
7.  44.000-55.000 gld

8.   2 55.000 gld

4. Aantal uren werk per week 1.    0 uur
2.    1-24 uur
3.   25-39 uur
4.    240 uur

5. Leeftijd 1.     0-18 jaar
2.    6-14 jaar
3.  15-18 jaar
4.     19-24 jaar
5.    25-29 jaar
6.    30-39 jaar
7.    40-49 jaar
8.    50-64 jaar
9.    65-74 jaar
10.  2 75 jaar

6. Mate van stedelijkheid woonplaats 1. Zeer sterk stedelijk
2. Sterk stedelijk
3. Matig stedelijk
4. Weinig stedelijk
5. Niet stedelijk

Noot: De indeling naar sociale klasse is gebaseerd op de variabelen 'beroepsgroep hoofdkostwinner' en
'opleiding hoofdkostwinner'. Er worden vijf klassen onderscheiden:  A (hoog), B-boven, B-onder,  C en D (laag).
In 1994 behoorde respectievelijk 17%, 25%, 22%, 33% en 4% van de Nederlandse bevolking tot deze klassen.
Voor een globale omschrijving van de afzonderlijke klassen wordt verwezen naar het Trendrapport Toerisme

(NRIT 1994:87).



Figuur 4.9 laat zien dat 'gezinssamenstelling' de belangrijkste predictor variabele is; de boom
begint met de opsplitsing van deze variabele (zie stap  1). Op basis  van de samenvoeging van
de betreffende categorieen kunnen drie segmenten met verschillend vakantiegedrag worden
onderscheiden: gezinnen zonder kinderen, gezinnen met jonge kinderen en gezinnen met
oudere/oude kinderen.

Figuur 4.9 Resultaten van CHAID

(1) Gezinssamemletting Gezinssamenstelling Gezinssamenstetting
(1+5)                              (2)                              (3+4)

geen kinderen jonge kinderen oudcre/oude kinderen

1 1

1 (2)    1         1    (3)  1
Leeftijd Leeftijd Sociate klasse Sociate kiasse

(3-8) (9+10)                                          (1)                                 (2+3)

< 65 iaar 2 65 iaar hoog medium en laag

1 1

1 (4)    1     1         1     
Inkomen Inkomen Inkomen Werk Geenwerk

(1) (2+3) (4-8) (2-4)                (1)

< 10.000 gid 10.000- 2 24.000 gid
24.000 gid

1 1(6)       1      1 
Leeftijd Leeftijd Stedelijk Niet stedelijk
(3-7)                    (8)                            (1-4)                    (5)

< 50 jaar 50-64 jaar

Bron:  CVO (persoonsbestand  1994)

De relatie tussen de predictor variabelen en de groepsindeling kan nader worden uitgewerkt
door de kruistabellen te analyseren die de relatieve verdeling van de predictor variabelen over
de acht vakantiegroepen weergeven. Tabel 4.5 toont de relatie tussen de predictor variabelen

en de vakantiegroepen. De tabel laat zien dat huishoudens zonder kinderen relatief veel
voorkomen onder bijvoorbeeld de Druktemijders en Inactieven. Gezinnen met jonge kinderen

gaan voornamelijk in eigen land op vakantie. Als zij naar het buitenland gaan, dan betreft het
een vakantie van relatief korte duur (o.a. Laagfrequente buitenlandgangers). Gezinnen met
oudere/oude kinderen gaan relatief vaker en voor langere duur naar het buitenland op
vakantie. Hun gedrag wordt bovendien gekenmerkt door een hogere vakantiefrequentie per
jaar (zie bijvoorbeeld Hoog- en Middelfrequente buitenlandgangers).
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Tabel 4.5 Relatie van predictor variabelen en groepsindeling

Variabele / Categone / Percentage per stap
Vakantiegroep 1 2                              3                                      4                                      5                              6                              7

Gezinssamenstelling 1+5 2 3+4 1+5 1.5 3+4 3+4 1+5 1+5 1+5 3+4 3+4 1+5 1+5 3+4 3+4

Leeftijd -     -     -    3-8  9+10 - - 3-8 3-8 3-8 - 3-8 3-8     -      -

Sociale klasse            -        -        - - 1    2+3    - - 2+3 2+3 - - 2+3 2+3

Netto (gezins-)             -         -         -         -         - - -     1 2+3 4-8 - - 4-8 4-8          -            -

inkomen per jaar

Aantal uren werk -12-4- -1 1

per week

Leeftud                          -     -     -     „     -     -     -     -     -     -    3-7    8     -     -

Mate van                  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -      1-4      5

stedclijkheid
woonplaats

Vakantiegroep

1 Nederlandgangers 13,0 32.8 26,2 13,8 10,0 15,6 34,2 0,0 18,2 13,2 37,7 29,3 12,1 14,8 39,5 33,3

2 Hoogfrequente 8,5 7,2 18,1 8,8 7,7 28,6 10,2 21,4 2,0 10,2 10,5    9,8    9,2 11,9 14,8 0,0

buitenlandgangers
3 Mixers 6,2 4,3 1,7 3,3 16,2 2,0 1,5 7,1 4,0 2,9 2,6    0,0 1,4 5,2     3,7    0,0

4 Veranderlijke 6,8 6,8 3,8 7,5 4,6    2,0 5,1 14,3 3,0 8,5 0,9 11,0 6,3 11,9 0,0    3,0

buitentandgangers
5 Druktemijders 12,6 6,0 6,4 13,4 10,0 7,5 5,6     7,1 5,1 16,1   7,9   2,4 13,5 20,0 7,4 9,1

6 Middelfrequente 6,7   8,1   8,1    8,1 1,5 17,0 10,2 14,3 7,1 8.2 5,3 17,1 9,7     5,9     4,9    6,1

buitenlandgangcrs
7 Laagfrcquente 24,8 15,7 20,1 26,2 20,0 21,1 19,4 21,4 32,3 24,6 21,9 15,9 30,4 15,6 23,5 18,2

buitenlandgangers
8 Inactieven 21,4 19,1 10,5 18,9 30,0 6,1 13,8 14,3 28,3 16,4 13,2 14,6 17,4 14,8 6,2 30,3

N 585 235 343 455 130 147 196    14    99 342 114    82 207 135    81    33

Bron:  CVO  (persoonsbestand  1994)

Noot:    Categorie    ' 1+5' in bijvoorbeeld de tweede kolom duidt   op een samenvoeging van categorie    1
(alleenstaande) 6n categorie 5 (gezin met volwassenen) van de variabele 'gezinssamenstelling'. Categorie '3-8'
in bijvoorbeeld de derde kolom duidt op een samenvoeging van de categorieen 3 tot en met 8 van de variabele
'leeftijd'. Voor een definiering van de categorieen zie figuur 4.9.
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De gezinnen zonder kinderen worden vervolgens opgesplitst in een niet-gepensioneerd
(jonger dan 65 jaar) en gepensioneerd (65 jaar en ouder) leeftijdssegment (stap 2). Het
laatstgenoemde segment behoort voornamelijk tot de groepen met een gemixt patroon en

(zeer) lage vakantiefrequentie (Mixers, Inactieven). Indien oudere respondenten naar het
buitenland op vakantie gaan dan verblijven ze daar voor een relatief korte periode.
Huishoudens zonder kinderen die tot het jongere leeftijdssegment behoren maken vooral deel
uit van de vakantiegroepen Laagfrequente buitenlandgangers en Inactieven.

Stap 3 laat zien dat gezinnen met oudere/oude kinderen door CHAID worden
onderscheiden aan de hand van de sociale klasse waartoe zij behoren. Naar verwachting
brengen huishoudens uit de lagere sociale klassen relatief vaker hun vakantie in Nederland
door. Het is echter ook mogelijk dat hun vakantiegedrag wordt gekenmerkt door een inactief

patroon gezien het relatief hoge percentage voor vakantiegroep 8 (Inactieven). Huishoudens
uit de hogere sociale klasse behoren daarentegen tot de vakantiegroepen die frequent en voor
langere tijd naar het buitenland gaan; Hoog- en Middelfrequente buitenlandgangers.

Het jongere leeftijdssegment zonder kinderen valt uiteen in drie segmenten (stap 4).
Zoals tabel 4.5 toont brengen alle drie segmenten hun vakanties voornamelijk in het
buitenland door. Hun vakantiepatroon wordt verder gekarakteriseerd door een lage
vakantiefrequentie en relatief korte vakanties. Toch zijn er enige kleine verschillen te zien.

Bijvoorbeeld, respondenten met een inkomen van 24.000 gulden of meer ondernemen vaker
een vakantie en voor langere duur (zie de percentages voor de Hoogfrequente en
Veranderlijke buitenlandgangers en Druktemijders) in vergelijking met respondenten met een
middelmatig inkomen. Het laatstgenoemde segment wordt eerder gekenmerkt door een
gemixed of op Nederland georienteerd patroon met een (zeer) lage frequentie (zie
Nederlandgangers, Laagfrequente buitenlandgangers, Inactieven). Huishoudens met een zeer

laag inkomen komen met name voor onder de Hoogfrequente, Middelfrequente en
Veranderlijke buitenlandgangers.

De vijfde stap in CHAID betreft de opsplitsing van de gezinnen met oudere/oude
kinderen uit de medium en lage sociale klasse in een niet-werkend en werkend segment. Uit
tabel 4.5 blijkt dat respondenten in het eerstgenoemde segment vooral op Nederland zijn
georienteerd of voor een relatief korte vakantie naar het buitenland gaan (zie Druktemijders,

Laagfrequente buitenlandgangers). Daarentegen ondernemen respondenten die een betaalde
baan hebben eerder een langere buitenlandse vakantie, gezien de relatief hoge percentages
voor de groepen Veranderlijke en Middelfrequente buitenlandgangers. Bovendien gaan deze
respondenten frequenter op vakantie.

De percentages in de zevende kolom van tabel 4.5 geven inzicht in het verschil tussen
degenen die jonger zijn dan 50 en respondenten met een leeftijd tussen de 50 en 64 jaar, van
de huishoudens zonder kinderen in het hoge inkomenssegment (stap 6). Beide segmenten

geven de voorkeur aan een buitenlandse vakantie, zij het dat hun vakantiepatronen verschillen
wat betreft frequentie en duur.
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Tot slot, gezinnen uit de medium en lage sociale klasse met oudere/oude kinderen zonder

betaalde baan worden verder gesplitst aan de hand van de mate van stedelijkheid van de
woonomgeving. Uit tabel 4.5 blijkt dat de segmenten stedelijk en niet-stedelijk met name
voorkomen onder de Nederlandgangers en Laagfrequente buitenlandgangers. Echter,

opgemerkt kan worden dat het vakantiepatroon van respondenten die in niet-stedelijke

gebieden woonachtig zijn minder actief is zoals volgt uit het relatief hoge percentage voor de
Inactieven.

Resultaten van de loglineaire logit analyse
Op grond van deze resultaten zijn de categorieen van de predictor variabelen ingedikt en zijn
de belangrijkste variabelen geselecteerd (zie tabel 4.6). Om ervoor te zorgen dat de loglineaire

analyse was gebaseerd op een voldoende aantal observaties per cel is besloten de variabele

'mate van stedelijkheid' niet mee te nemen in de vervolgfase. Gezien het ordinale karakter

van de variabele 'leeftijd' werden de categorieen 1 en 2 opgevat als behorend bij het jongere
leeftijdssegment en dus toegevoegd aan de categorieen 3 tot en met 8.

Tabel 4.6 Overzicht van belangrijkste predictor variabelen met categoriean

Variabele Categorieen
1. Gezinssamenstelling 1. Gezin zonder kinderen

2.      Gezin met jonge kinderen (< 6 jaar)
3.    Gezin met oudere/oude kinderen (6-17 jaar)
(2-3: gebaseerd op leeftijd van jongste kind)

2. Sociale klasse 1.      Hoog (A + B-boven)
2.    Medium en laag (B-onder + C, D)

3. Netto (gezins)inkomen per jaar 1.   < 10.000 gld
2.    10.000-24.000 gld
3.   2 24.000 gid

4. Aantal uren werk per week 1.       0  uur

2.         2   1   uur

5. Leeftijd 1.     0-64 jaar

2.    2 65 jaar

Bron:  CVO  (persoonsbestand   1994)

De predictor variabelen uit tabel 4.6 werden meegenomen in de loglineaire analyse. Om de
effecten van deze variabelen op de waarschijnlijkheid om tot een bepaalde vakantiegroep te

behoren te schatten is gekozen voor een loglineair logit model. In een dergelijk model zijn alle
interactie-effecten tussen de predictor variabelen opgenomen. Vervolgens zijn de
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hoofdeffecten  in het niet-verzadigd model berekend (zie Everitt  1977). De resultaten  van  de
loglineaire analyse staan vermeld in tabel 4.7. De resultaten voor de laatste categorie van
iedere variabele (inclusief de afhankelijke) zijn op nul gesteld. Dit wordt ook weI aangeduid
als 'dummy codering'. Een geschat effect is significant als de Z-waarde groter of gelijk is aan
(-)1,96.

Uit tabel 4.7 blijkt dat de waarschijnlijkheid om tot de Nederlandgangers, Hoog-,
Middel- en Laagfrequente buitenlandgangers te behoren het grootst is voor gezinnen met
oudere/oude kinderen. De groepen Nederlandgangers en Laagfrequente buitenlandgangers
zijn groepen met een relatief lage vakantiefrequentie, terwijl groep 2 en 6 worden gekenmerkt
door een middelmatige tot hoge frequentie. De resultaten kunnen daarom op twee manieren
worden geinterpreteerd. Enerzijds behoren gezinnen met oudere/oude kinderen tot de relatief
minder actieve vakantiegangers. Aan de andere kant hebben deze mensen de tijd (en wellicht
het geld) om vaak op vakantie te gaan.

Tabel 4.7 toont dat de variabele 'sociale klasse' drie significante effecten heeft:

respondenten met een hoge sociale klasse hebben een significant grotere kans om deel uit te
maken van de vakantiegroepen Hoog- en Middelfrequente buitenlandgangers en
Druktemijders. Mensen uit een hogere sociale klasse geven dus de voorkeur aan een
buitenlandse vakantie en zijn in staat om vaker op vakantie te gaan. Gezien het feit dat het
vakantiepatroon van de groep Druktemijders een spreiding over het jaar vertoont kan tevens
worden geconcludeerd dat respondenten uit een hogere sociale klasse minder aan de reguliere
vakantieperiodes zijn gebonden.

De effecten voor de variabele 'netto (gezins)inkomen per jaar' wijzen erop dat de
waarschijnlijkheid om tot de Nederlandgangers te behoren het grootst is voor het
inkomenssegment van 24.000 gulden of meer. Bij de groepen Hoog- en Middelfrequente
buitenlandgangers, Veranderlijke buitenlandgangers en Mixers komen relatief meer
huishoudens   voor   die   tot het inkomenssegment lager dan 10.000 gulden behoren.   De
Druktemijders en Laagfrequente buitenlandgangers tonen een relatief sterke relatie met het

inkomenssegment van 24.000 gulden of meer op jaarbasis. Bij deze uitkomsten zij echter

opgemerkt dat vanaf een netto (gezins)inkomen van 24.000 gulden per jaar, dat nog relatief
laag is, geen significante verschillen tussen de groepen werden gevonden.

Uit de geschatte effecten voor de variabele 'aantal uren werk per week' blijkt dat deze
variabele niet significant samenhangt met de indeling in vakantiegroepen. Desalniettemin

lijken respondenten die geen betaalde baan hebben een minder actief of meer op Nederland

georienteerd vakantiepatroon te hebben.
Wat betreft de variabele 'leeftijd' zijn bijna alle geschatte effecten statistisch

significant. Oudere respondenten hebben een gemixed vakantiepatroon zoals blijkt uit het
positieve effect van het leeftijdssegment '65-plus' voor de groep Mixers. De
waarschijnlijkheid dat mensen van 65 jaar en ouder tot een van de andere groepen behoren is
minder groot.

92



Tabel 4.7 Resultaten van de loglineaire logit analyse

Variabele Categorie Geschat effect Z-waarde

Gezinssamenstelling Gezin zonder kinderen op vakantiegroep 1 N -1,1184 -4,23

Gezin met jonge kinderen op vakantiegroep 1 N -0,3825 -1,40

Gezin zonder kinderen op vakantiegroep 2 HB -1,2149 -4,08

Gezin met jonge kinderen op vakantiegroep 2 HB -1,6058 -4,48

Gezin zonder kinderen op vakantiegroep 3 M 0,1279 0,24

Gezin met jonge kinderen op vakantiegroep 3 M 0,2972 0,53

Gezin zonder kinderen op vakantiegroep 4 VB 0,2391 0,61

Gezin met jonge kinderen op vakantiegroep 4 VB -0,0644 -0,15

Gezin zonder kinderen op vakantiegroep 5 D 0,2601 0,79

Gezin met jonge kinderen op vakantiegroep 5 D -0,7356 -1,79

Gezin zonder kinderen op vakantiegroep 6 MB -1,0888 -3,52

Gezin met jonge kinderen op vakantiegroep 6 MB -1,1365 -3,20

Gezin zonder kinderen op vakantiegroep 7 LB -0,2215 -0,86

Gezin met jonge kinderen op vakantiegroep 7 LB -0,8739 -2,88

Sociale klasse Hoog op vakantiegroep 1 N -0,0765 -0,36

Hoog op vakantiegroep 2 HB 1,0325 4,19

Hoog op vakantiegroep 3 M -0,2454 -0,70

Hoog op vakantiegroep 4 VB 0,4139 1,41

Hoog op vakantiegroep 5 D 0,5507 2,20

Hoog op vakantiegroep 6 MB 0,5466 2,11

Hoog op vakantiegroep 7 LB 0,3017 1,48

Netto (gezins)inkomen per jaar <  10.000 gld op vakantiegroep 1 N -1,0351 -0,88

10.000-24.000 gld op vakantiegroep 1 N -0,1848 -0,74

< 10.000 gld op vakantiegroep 2 HB 0,9110 1,06

10.000-24.000 gld op vakantiegroep 2 HB -1,0211 -2,56

< 10.000 gld op vakantiegroep 3 M 0,2355 0,20
10.000-24.000 gld op vakantiegroep 3 M -0,1241 -0,33

< 10.000 gld op vakantiegroep 4 VB 0,4242 0,44

10.000-24.000 gld op vakantiegroep 4 VB -1,3274 -2,61

< 10.000 gld op vakantiegroep 5 D -0,7091 -0,60

10.000-24.000 gid op vakantiegroep 5 D -1,0225 -2,75

< 10.000 gld op vakanticgroep 6 MB 0,6858 0,72

10.000-24.000 gid op vakantiegroep 6 MB -0,5328 -1,45

< 10.000 gid op vakantiegroep 7 LB -0,3819 -0,45

10.000-24.000 gld op vakantiegroep 7 LB -0,3025 -1,24

Aantal uren werk per week 0 uur op vakantiegroep I N 0,3577 1,70

0 uur op vakantiegroep 2 HB 0,2194 0,87

0 uur op vakantiegroep 3 M 0,4586 1,16

0 uur op vakantiegroep 4 VB 0,2326 0,77

0 uur op vakantiegroep 5 D -0,0076 -0,03

0 uur op vakantiegroep 6 MB -0,3214 -1,22

0 uur op vakantiegroep 7 LB 0,2931 1,40

Leeftijd 0-64 jaar op vakantiegroep I N 0,9883 2,60

0-64 jaar op vakantiegroep 2 HB 0,7177 1,65

0-64 jaar op vakantiegroep 3 M -0,9104 -2,07

0-64 jaar op vakantiegroep 4 VB 1,0473 2,03

0-64 jaar op vakantiegroep 5 D 0,7616 1,91

0-64 jaar op vakantiegroep 6 MB 1,9201 2,49

0-64 jaar op vakantiegroep 7 LB 0,9045 2,87

Bron:  CVO (persoonsbestand  1994)
Noot: De afkortingen 'N', 'HB', 'M', 'VB', 'D', 'MB', 'LB' en 'I' staan respectievelijk voor
'Nederlandgangers', 'Hoogfrequente buitenlandgangers', 'Mixers', 'Veranderlijke buitenlandgangers',
'Druktemijders', Middelfrequente buitenlandgangers', 'Laagfrequente buitenlandgangers' en 'Inactieven'.



4.4 Conclusie

Segmentatie van Nederlandse vakantiegangers
In dit hoofdstuk is een nieuwe segmentatie van Nederlandse vakantiegangers gepresenteerd.

Er zijn acht groepen onderscheiden die een karakteristiek vakantiepatroon hebben. Het

vakantiegedrag van deze groepen is geinterpreteerd aan de hand van een aantal temporele en
ruimtelijke kenmerken. De groepen verschillen wat betreft duur (gemiddeld aantal

binnenlandse/buitenlandse vakantiedagen), temporele locatie (vertrekmaand), temporele

sequentie (volgorde van maanden bij opeenvolgende vakanties), frequentie (gemiddeld aantal

binnenlandse/buitenlandse vakanties per jaar), ruimtelijke locatie (vakantiebestemming),
ruimtelijke sequentie (volgorde van bestemmingen bij opeenvolgende vakanties) en/of
ruimtelijke repetitie (repetitie van bestemmingen bij opeenvolgende vakanties); de
onderliggende kenmerken van de segmentatie. Interessant is dat het grootste verschil tussen

sommige groepen zit in de daadwerkelijke sequentie van hun vakanties, hetgeen door  de
SAM zichtbaar is gemaakt.

Ter beantwoording van onderzoeksvraag 1 kunnen de acht groepen als volgt worden

getypeerd. Vakantiegroep 1 is voornamelijk op Nederland als vakantiebestemming
georienteerd. De vakantiegroepen 3 en 8 vertonen een gemixte vakantieorientatie. Van de

groepen die voornamelijk op het buitenland zijn georienteerd, gaan drie groepen vooral in het
hoogseizoen op vakantie (vakantiegroep 2,6 en 7) en twee meer gespreid over het jaar (groep

4 en 5). Van de vakantiegroepen 2,6,7 laat het vakantiepatroon van groep 2 de hoogste

pieken zien en dat van groep 7 de laagste. Van groep 4 en 5 zijn de vakanties van groep 5 het
meest over het jaar gespreid. Groep 8 vertoont van alle groepen het minst actieve

vakantiegedrag. Opmerkelijk is dat alle groepen zowel in Nederland als in het buitenland op
vakantie gaan, ook al verschillen de voorkeuren per groep. Op basis van de karakteristieke

temporele en ruimtelijke kenmerken zijn de acht groepen respectievelijk aangeduid als:
Nederlandgangers, Hoogfrequente buitenlandgangers, Mixers, Veranderlijke
buitenlandgangers, Druktemijders, Middelfrequente buitenlandgangers, Laagfrequente
buitenlandgangers en Inactieven.

Factoren van invloed op de vakantiekeuze
Om ten behoeve van onderzoeksvraag 2 te achterhalen welke factoren samenhangen met de
vakantiekeuze van de onderscheiden groepen is een gecombineerde CHAID en loglineaire
logit analyse uitgevoerd. Uit de analyses is gebleken dat de indeling in acht vakantiegroepen
is gerelateerd aan verschillende persoonsgebonden factoren: gezinssamenstelling, leeftijd,
netto (gezins)inkomen per jaar en sociale klasse.

Samengevat hangen de variabelen als volgt met de verschillende vakantiegroepen
samen. Tot de Nederlandgangers behoren huishoudens met jonge en vooral oudere kinderen,

respondenten uit de medium en lage sociale klasse en respondenten die jonger zijn dan 65
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jaar. Er zijn relatief weinig huishoudens met een laag netto (gezins)inkomen op jaarbasis

binnen deze groep vertegenwoordigd. Het zijn ook gezinnen met oudere kinderen die veel
voorkomen onder de Hoog- en Middelfrequente buitentandgangers, de groepen 2 en 6.
Respondenten uit beide groepen behoren tot de hoge sociale klasse en zijn jonger dan 65 jaar.

Binnen beide groepen komen zowel huishoudens met een laag als hoog inkomen voor. Groep

7, de groep Laagfrequente buitenlandgangers, lijkt niet alleen qua vakantiepatroon maar ook

qua achtergrondkenmerken sterk op de Hoog- en Middelfrequente buitenlandgangers. Echter,
bij de Laagfrequente buitenlandgangers lijken vooral huishoudens tot het hogere

inkomenssegment te behoren. De groep Mixers betreft voornamelijk huishoudens zonder

kinderen en dan met name gepensioneerden, gezien de sterke relatie met het 65+-segment.
Huishoudens in deze groep hebben zowel een laag als hoog inkomen. Hetzelfde geldt voor de
Veranderlijke buitenlandgangers. In tegenstelling tot bij de Mixers omvat deze groep met
name respondenten onder de 65 jaar. Binnen groep 5, de Druktemijders, komen veel
huishoudens uit de hoge sociale klasse voor en respondenten met een hoog inkomen. Binnen

de Inactieve vakantiegangers lijkt de groep gepensioneerden de overhand te hebben.

Ten aanzien van de eerste hoofdvraag uit de probleemstelling kan dus worden

geconcludeerd dat op basis van persoonsgebonden factoren als gezinssamenstelling, leeflijd,
netto (gezins)inkomen per jaar en sociale klasse de acht getypeerde groepen Nederlandse

vakantiegangers kunnen worden onderscheiden in de vakantiekeuze. Het zijn met name
huishoudens met (kleine) kinderen en gepensioneerden die tot de op Nederland georienteerde

vakantiegroepen (Nederlandgangers, Mixers, Inactieven) behoren; gezinssamenstelling en

leeftijd zijn wat dat betreft de belangrijkste onderscheidende factoren.

Opvallend resultaat van de analyses is dat de groepen Mixers, Veranderlijke
buitenlandgangers en Inactieven met een geringer aantal significante variabelen samenhangen

dan de andere groepen. Blijkbaar hebben deze vakantiegroepen dus een vakantiepatroon dat
door verschillende socio-demografische segmenten wordt gedeeld. Uit de analyses is gebleken
dat met name de groep Nederlandgangers en Hoog- en Middelfrequente buitenlandgangers

daarentegen sterk samenhangen met bepaalde socio-demografische variabelen. In het

volgende hoofdstuk zullen de beweegredenen worden beschreven die vakantiegangers uit de
verschillende groepen geven voor een vakantie in binnen- of buitenland. Wellicht wordt

daarmee een duidelijker beeld van de Mixers, Veranderlijke buitenlandgangers en Inactieven

verkregen.

Repetitief vakantiegedrag
Om een antwoord te kunnen formuleren op onderzoeksvraag 3 'Met betrekking tot welke

aspecten van het vakantiegedrag vertonen verschillende groepen al dan niet repetitie?' is
gekeken naar de temporele en ruimtelijke sequentie en repetitie in het vakantiegedrag van de

acht groepen. Op basis van de beschrijvingen in paragraaf 4.2 kan worden geconcludeerd dat
vier van de acht groepen een duidelijke regelmaat in het vakantiepatroon ten toon spreiden
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wat betreft vertrekmaand (temporele locatie) en vakantiebestemming (ruimtelijke locatie). De
Nederlandgangers en Hoog-, Middel- en Laagfrequente buitenlandgangers hebben allen een

duidelijke voorkeur voor juli als vertrekmaand gezien de repetitie van deze maand in de
vierjarige periode. Bij de Laagfrequente buitenlandgangers is de repetitie van deze maand iets
minder sterk, omdat vakantiegangers uit deze groep ook relatief veel in juni en augustus op
vakantie gaan. Bij alle vier groepen is ook geen grote variatie in de ruimtelijke locatie

(Nederland versus buitenland) waar te nemen in de vierjarige periode. Gaat groep 1 vooral in
Nederland op vakantie, de andere groepen geven de voorkeur aan het buitenland. Gekeken
naar de repetitiemaat dan verschillen de groepen enigszins; in vergelijking met de andere drie

groepen kiezen Nederlandgangers relatief vaak voor een zelfde bestemming bij
opeenvolgende vakanties. Zoals hun benaming al aangeeft vertonen de Mixers, Veranderlijke
buitenlandgangers en Druktemijders in de vierjarige periode minder repetitief gedrag wat
betreft vertrekmaand en vakantiebestemming dan de voorgaande vier groepen. Bij de Mixers,
die van de drie groepen de minste spreiding laten zien, vormt het hoogseizoen ieder jaar nog
steeds de favoriete vakantieperiode. Het geringe repetitief verloop van hun vakantiepatroon
heeft vooral te maken met de gemixte voorkeur voor een vakantie in binnen- en buitenland.

Bij de Veranderlijke buitenlandgangers en Druktemijders hangt de onregelmatigheid in het
vakantiepatroon niet zozeer af van de variatie in ruimtelijke locatie, maar van de geringere
repetitie wat betreft het tijdstip van vertrek. De groep Veranderlijke buitenlandgangers
vertoont de minste temporele repetitie, ook al is juli de meest favoriete vertrekmaand. Het

vakantiepatroon van de Druktemijders laat dan wel geen piek in juli zien, men gaat echter
ieder jaar wel in dezelfde periode (april tot en met oktober) op vakantie. De ruimtelijke
repetitiemaat van de Mixers, Veranderlijke buitenlandgangers en Druktemijders geeft geen
opvallendheden weer. Van alle groepen laat het vakantiepatroon van de Inactieven de minste

repetitie zien, zowel wat betreft de vertrekmaand als vakantiebestemming. Ook uit de lage
ruimtelijke repetitiemaat volgt dat binnen- en buitenland bij deze vakantiegangers zeer sterk
varieren bij opeenvolgende vakanties.

Op basis van deze resultaten kan een eerste conclusie worden getrokken ten aanzien
van de tweede hoofdvraag uit de probleemstelling, in het bijzonder de mate waarin het
vakantiegedrag wordt gekenmerkt door routine(matigheid). Bij het merendeel van de groepen
is sprake van routinematig vakantiegedrag wat betreft de keuze van de vakantiebestemming
en/of vertrekmaand. Uitgezonderd de Mixers en Inactieven kiezen de groepen vaak voor
dezelfde vakantiebestemming (binnen- of buitenland) bij opeenvolgende vakanties. Ook veel

groepen varieren weinig in gedrag wat betreft vertrekmaand; uitzondering vormen de
Veranderlijke buitenlandgangers, Druktemijders en Inactieven.
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5 Routinematig handelen van vakantiegangers

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan de resultaten van het kwalitatief deelonderzoek centraal. In paragraaf
5.2 wordt beschreven in hoeverre de vakantie van respondenten uit de acht vakantiegroepen
wordt gekenmerkt door vertrouwde of minder vertrouwde aspecten in vergelijking met het
dagelijkse leven. Daarmee kan een antwoord worden geformuleerd op onderzoeksvraag 5

(dimensie 1). Ten behoeve van onderzoeksvraag 6 (dimensie 2) komt in paragraaf 5.3 de
uitgebreidheid van het vakantiekeuzeproces aan bod. Paragraaf 5.4 geeft weer ten aanzien van

welke aspecten van het vakantiegedrag Nederlandse vakantiegangers wel of niet repetitief
handelen (dimensie 3). In relatie daarmee wordt in paragraaf 5.5 beschreven waardoor en hoe

het vakantiegedrag van de geYnterviewden gedurende de levensloop verandert (dimensie 4).

Op basis van de resultaten uit de voorgaande paragrafen wordt in paragraaf 5.6 een antwoord

geformuleerd op de vraag waarom vakantiegangers uit verschillende groepen voor een
vakantie in eigen land of het buitenland kiezen (onderzoeksvraag 4). Tenslotte wordt in

paragraaf 5.7 een globale conclusie getrokken richting probleemstelling. Wellicht ten
overvloede zij opgemerkt dat de citaten in dit hoofdstuk een letterlijke weergave zijn van de
uitspraken van de respondenten en dus niet op taal en stijl verbeterd.

5.2       Vakantie als een meer of minder vertrouwde aangelegenheid

Behoefte aan ontvluchten van de dagelijkse routine (boredom alleviation)
De vakantie kan als een weinig vertrouwde aangelegenheid worden opgevat, omdat het

volgens de respondenten in belangrijke mate contrasteert met het dagelijkse leven. Voor de
meeste ondervraagde respondenten voorziet de vakantie in de behoefte om de dagelijkse
routine en sleur te ontvluchten, zowel letterlijk als figuurlijk. Men hoeft niet naar school en

huiswerk te maken en men kan tijdelijk afstand nemen van het werk, of het nu betaalde of
onbetaalde arbeid (vrijwilligerswerk, huishoudelijke taken) betreft. Verder is men tijdens de

vakantie gevrijwaard van verplichtingen ten aanzien van familie en 'verplichtingen'
buitenshuis (hobby's, bestuursactiviteiten, etc.) en hoeft men niet de krant te lezen, televisie te
kijken of telefoongesprekken te voeren.  Men is er even tussenuit of, zoals veel respondenten

zeggen; "je bent weg uit de sleur", "weg uit de situatie van alledag", "je kunt alle
beslommeringen even achter je laten". De vakantie biedt de mogelijkheid tot rust te komen  en

te ontspannen. Vakantie is voor veel respondenten synoniem met "vrijheid': ook al oefent
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men in het dagelijkse leven geen betaalde arbeid meer uit of zijn er nauwelijks andere

verplichtingen. Op vakantie kan men doen en laten wat men wil; lekker genieten van het
leven. Voor sommigen vormt de vakantie een van de weinige periodes in het jaar waarin men
met het eigen gezin iets kan ondernemen:

"(...) Eens lekker onder mekaar bezig kunnen wezen. (...) Op een andere manier met elkaar bezig
kunnen zijn als dat je normaal bent.  Want anders heb je daar weinig tot geen tijd voor, dan is het
inderdaad van en naar school of naar je werk of thuiskomen, snel eten en dan  's avonds weer van alles
en nog wat en  daar  heb je in de vakantie natuurlijk geen last van, dus  kan je inderdaad eens  lekker met

mekaar aan de slag (...)."
(man, huishouden met kleine kinderen, netto inkomen f 42.500-52.500, Mixers)

In veel huishoudens speelt een van de partners een belangrijke stimulerende rol om te kiezen
voor een vakantie. Zo geven meerdere vrouwen aan dat zij op vakantie willen gaan, ook al
blijven hun echtgenoten net zo lief thuis, omdat ze anders bezig blijven met huishoudelijke
beslommeringen. Voor deze (en veel andere) huisvrouwen betekent het op vakantie gaan, het
verlaten van het werkterrein thuis, pas echt een doorbreking van de dagelijkse routine (zie ook
Beckers   en   Van   der Poel 1995:93-94; Decrop 1999:62; Groffen 1967:58).   Voor   hun
echtgenoten ligt dat geheel anders. Blijkbaar is voor hen het bij huis blijven tijdens de
vakantie al contrasterend genoeg in vergelijking met de dagelijkse situatie, waarin zij veelal
buiten de deur werkzaam zijn. Een enkele vrouwelijke respondent gaat liever niet van huis,
omdat de vakantie als een verplaatsing van het huishouden wordt gezien. Voor diegenen blijft
de vakantie dus een continuering van het alledaagse. Het in elkaar overlopen van dagelijks
leven en vakantie komt met name bij gepensioneerde respondenten voor. Vroeger, toen men
nog betaalde arbeid verrichtte en kinderen te verzorgen had, vormde de vakantie voor hen een
duidelijker en noodzakelijker onderbreking van de alledaagse routine dan tegenwoordig.

Behoefte aan nieuwigheid (change from routine)

Dingen zien en ondernemen

01et zijn vooral Hoogfrequente, Veranderlijke en Middelfrequente buitenlandgangers

trespectievelijk groep 2,4 en 6) met oudere o f geen kinderen en een relatief hoog inkomen die
aangeven behoefte te hebben veel te zien tijdens de vakantie. Er is bij deze respondenten een

grote drang naar het 'andere' en 'onbekende' en dus minder vertrouwde, dat veelal ver weg
gelegen is. Een resultaat dat in overeenstemming is met het vakantiepatroon van deze
groepen. Men is bijzonder gernteresseerd in andere landen en alles wat daar te bekijken en te
beleven valt (cultuur, mensen, taal, historie, natuur, etc. Er is bij deze respondenten sprake
van 'subjectieve gedisponeerdheid'  op het buitenland (zie Katteler  en  De  Boer  1986).  Etn
respondent geeft aan dat het op vakantie gaan hem de mogelijkheid biedt een bredere kijk op
de wereld te ontwikkelen. Daarnaast heeft men de idee dat door contacten met andere, minder
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welvarende culturen men de problemen in het eigen leven beter kan relativeren. Refererend

aan Lengkeek (1994; 1996a); de vakantie en ondernomen activiteiten kan de mens weer bij
zichzelf brengen (proprioceptie) en tijdelijk bepaalde twijfels doen wegnemen (opschorting

twijfel).
Het zijn niet alleen Hoogfrequente, Veranderlijke en Middelfrequente

buitenlandgangers die geinteresseerd zijn in het 'andere', dat voor hen vooral in het
buitenland te vinden is. Veel respondenten vinden het aantrekkelijk om rond te kijken in een

andere, veelal onbekende omgeving. Er blijft echter een verschil bestaan tussen

Hoogfrequente, Veranderlijke en Middelfrequente buitenlandgangers en respondenten uit de
overige vakantiegroepen. Itommige respondenten behorende tot de Nederlandgangers en

Mixers (groepen 1 en 3) geven aan dat het bezoeken van bezienswaardigheden afhangt van
wAAr men op vakantie is, in de zin van "als het niet aanwezig is dan kun je het ook niet
bezoeken". Blijkbaar heeft voor dergelijke respondenten de aanwezigheid van bepaalde

bezienswaardigheden niet de hoogste prioriteit bij de keuze van de vakantiebestemming,

hetgeen voor Hoogfrequente, Veranderlijke en Middelfrequente buitenlanders weI het geval

is esalniettemin, veel respondenten gaan graag op pad om dingen te bekijken als ze op

vakantie zijn. Neem bijvoorbeeld de volgende respondent:

"Nou, we gaan altijd wei veel weg, we zijn geen mensen die de bungalow gebruiken echt als
vakantiebestemming. (...) Nee, de bungalow zien wij als slaapplek en daarnaast gaan we dus bijna elke
dag  iets  doen,  al  is  het  maar  iets  bekijken,  of naar  een  pretpark.  (...)  Ja,  of de  omgeving  bekijken         de
bungalow gebruiken we aileen als slaapplek. De bungalow is ons huis en van daaruit doen we dingen
die we willen zien. Dat kan een museum zijn, maar dat kan ook een pretpark zijn, dat kan iets, een kerk
zijn waar we ineens tegenaan lopen en naar binnen willen, dat is van alles. Maar de bungalow is de
slaapplek en niet meer  dan  dat."

(vrouw, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 52.500-65.000, Nederlandgangers)

Een klein deel van de huishoudens heeft geen behoefte aan het bekijken van andere of nieuwe

dingen als men op vakantie is. Het betreft vooral gepensioneerde respondenten en
respondenten uit de inactieve vakantiegroep. Gezien de lage vakantiefrequentie van de
Inactieven is het niet verbazingwekkend dat verscheidene respondenten aangeven 'gewoon'
geen behoefte te hebben aan het ondernemen o f zien van andere dingen.

Ook het type activiteiten dat op vakantie wordt ondernomen zegt iets over de mate
waarin de vakantie als 'vertrouwd' of weinig afwisselend kan worden opgevat. Er kan een
onderscheid worden gemaakt tussen activiteiten die 'typisch iets voor de vakantie' zijn en
activiteiten die zowel op vakantie als in het dagelijkse leven voorkomen, zij het in het laatste

geval (veel) minder frequent. Het is logisch dat wat voor de 66n een typische vakantieactiviteit
is voor de ander kan behoren tot de activiteiten die zowel tijdens de vakantie als daarbuiten

worden ondernomen. Tabel 5.1 geeft een overzicht van de genoemde activiteiten.
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Tabel 5.1 (Niet-) Alledaagse vakantieactiviteiten

Activiteit: zowel in dagelijkse leven Activiteit: typisch iets voor de vakantie
als op vakantie
Wandelen Idem (in de bergen)
Fietsen Idem
Uiteten gaan Idem

Dingen bekijken / bezoeken Idem

(stad, museum, kerk, etc.)
Naar zee / strand gaan Idem
Zwemmen in zee / zwembad Idem
Lezen Idem

(Rommel)Markt bezoeken Idem

Op terras zitten / ergens koffiedrinken Oude ambachten bezoeken
Naar concert gaan Toeren met auto
Naar dierentuin gaan Bowlen
Naar speeltuin gaan Pretpark bezoeken

Sporten (allerlei) Badmintonnen

Spelletjes doen Surfen
Schilderen Kanoen
Winkelen Tennissen
Vissen Skien
Puzzelen Luieren
Zonnen Jeu de Boules spelen

Naar het bos gaan Genieten van de stilte en rust
Dieren in de natuur bekijken Genieten van de natuur

  Buiten (bezig) zijn Jagen

L,
In de bovenstaande tabel overlappen de eerste 10 activiteiten, maar komt er vervolgens ook
een aantal (zeer) uiteenlopende activiteiten voor. Van alle activiteiten worden wandelen,
fietsen en uiteten gaan het meest frequent genoemd. Opmerkelijk is dat wandelen en uiteten
gaan bij respondenten uit allerlei vakantiegroepen naar voren komen, terwijl fietsen door geen
enkele respondent uit de groep Hoogfrequente buitenlandgangers wordt genoemd. Dat kan
verband houden met de specifieke interesses van deze respondenten maar heeft wellicht ook te
maken met het feit dat men in het (verre) buitenland minder gemakkelijk gaat fietsen. Niet

verwonderlijk worden gezamenlijke activiteiten als het bezoeken van een dierentuin, pretpark,
speeltuin of zwembad en het doen van spelletjes genoemd door huishoudens met (zeer jonge)
kinderen.

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 kunnen bepaalde vakantievoorbereidingen ervoor

zorgen dat de vakantie niet langer meer een 'breuk' met het alledaagse leven vormt, maar
eerder een uitbreiding daarvan  is (o.a. Richards 1996a;  Urry  1993). Een voorbeeld hiervan  is
het volgen van een taalcursus alvorens men op vakantie gaat. Van bijna alle huishoudens uit
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de groep Druktemijders en Hoogfrequente buitenlandgangers heeft wel eens iemand een
taalcursus gevolgd of zelf doorgewerkt. Blijkbaar willen deze personen in het buitenland goed
voor de dag komen; zij komen daar ook relatief vaak en voor langere tijd. Bovendien sluit het

volgen van een cursus, zeker wat betreft de Hoogfrequente buitenlandgangers, goed aan bij de
algehele interesse in andere landen. Het merendeel van de respondenten heeft echter nooit een
taalcursus gevolgd. Ook slechts een enkeling bereidt zich fysiek op de vakantie voor door van
tevoren bijvoorbeeld te wandelen, klimmen of skien.

Anderzijds kunnen toeristen tijdens de vakantie activiteiten ondernemen die in het

verlengde liggen van hun beroepsarbeid. Ook dit is nauwelijks onder de respondenten
teruggevonden. Een paar respondenten zien wel overeenkomsten tussen vakantie en beroep.
Zo let een voormalig boer tijdens de vakantie op alles wat met het weer en de gewassen te
maken heeft. Een andere respondent, wegenbouwer van beroep, vindt het leuk om op vakantie
zijn kinderen mee te nemen naar viaducten en bruggen en hen daarover te vertellen. Tot slot
het volgende echtpaar:

"(...)  Omdat  we  beiden  geograaf ook zijn     . je  ziet  bepaaide  dingen  in  het  landschap  en ja,  daar  zijn we
dan beiden in geinteresseerd. En dat vinden we leuk om daarover te praten en ik herinner me
bijvoorbeeld  ook van  ...  zomer   '96  was  dat.  Toen  waren  we  in  de  buurt van  een  steengroeve  en  dat  zijn

we  dan uitgebreid  gaan  bekijken,  en  zo.  Dus  dat  ...  ja  dat  houdt wei  vaak  een  beetje,  een  beetjeverband

met ons vak, ja. "
(vrouw, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 80.000 en meer, Inactieven)

Ruimtelijke locatie: binnenland versus buitenland, ver weg of dichtbij huis

"Nou drie weken heel wat anders, (...) drie weken geen bekende dingen. En ik zeg wei eens 'als je in
Nederland  op vakantie  gaat  dan  blijfje  diezeifde  Blokkers  en  C&A's  en  dezelfde  gewoonten zien',  dus
het liefst zo ver mogelijk weg."
(man, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Hoogfrequente

buitenlandgangers)

    Zoals blijkt uit

het voorgaande kan de behoefte aan change from routine in het bijzonder in
verband worden gebracht met de behoefte om tijdens de vakantie van omgeving te

1  verandere& 
Dit sluit        aan bij hetgeen Lengkeek (1996a: 126)       zegt       over       de

werkelijkheidsparameter 'ruimte'; verandering van locatie is een belangrijke reden waardoor
mensen het gevoel krijgen dat de vakantie verschilt van de alledaagse werkelijkheid.

Voor het merendeel van de respondenten maakt het niet zoveel uit waar men precies
op vakantie naartoe gaat; zowel een verblijf in het buitenland als in Nederland is in meer of
mindere mate 'anders' en geeft een vakantiegevoel. Het zijn vooral vrouwelijke respondenten
die wat dat betreft geen verschil ervaren tussen Nederland en het buitenland als
vakantiebestemming:
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"Het  idee dat je  gewoon weg  bent  is  dan  eigenlijk voor  mij  al vakantie.  Dus  het  maakt  niet  uit  of het nou

ver  weg  zit  of dichtbij  zit,  het  is  gewoon  dat je  lekker  eruit  bent  eigenlijk."
(vrouw, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 27.500-37.500, Mixers)

Een dergelijke reactie wordt door respondenten uit allerlei groepen gegeven. Echter,

Nederlandgangers en Mixers geven relatief vaker aan dat men niet noodzakelijkerwijs naar
het buitenland hoeft. Het zijn ook respondenten uit deze vakantiegroepen en de groep
Inactieven, die aangeven dat de omgeving niet van belang is om een vakantiegevoel op te
roepen.

Het 'andere' karakter van een buitenlandse bestemming staat centraal bij met name
(mannelijke) Hoog-, Middel- en Laagfrequente buitenlandgangers en Druktemijders.
Respondenten uit deze vakantiegroepen krijgen een gevoel van vakantie als de Nederlandse

grens wordt gepasseerd, men 'naar het zuiden' rijdt of de buitenlandse vakantiebestemming
wordt bereikt. "Het buitenland geeft een extra dimensie aan je vakantiegevoel" en "het geeft
je het gevoel dat je verder van huis bent" zijn veelgehoorde uitspraken. Een aantal

respondenten, waaronder het volgende gezin, beschouwt een vakantie in Nederland niet als
een 'echte' vakantie:

Moeder: "(...) Als je in Nederland blijft, ik vind het hartstikke leuk maar je hebt toch het gevoel
je bent niet echt op vakantie. Op vakantie dan moeten ze inderdaad een andere taal

spreken,  je  moet  iets   heel  anders,   net  als   met  eten   ...   is   dat  heel  anders  en  dat  geeft

een heel ander gevoel. "
Dochter: "Een vakantiegevoel."
Moeder: "Een   vakantiegevoel,    maar   dat    kan   in    Nederland   ook, alleen het is niet zo

spectaculair dan."
Dochter: "Nee."
(moeder/dochter, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 52.500-65.000, Hoogfrequente

buitenlandgangers)

Dergelijke respondenten krijgen pas een 'echt' vakantiegevoel als men in aanraking komt met
zaken die heel anders zijn dan in Nederland: taal, geld, eten, mensen, sfeer, bouwstijl, etc.
Kortom, een heel andere cultuur. Ook een andere natuur, bijvoorbeeld een berglandschap, en
een ander, zonniger klimaat doen hen beseffen dat de vakantie verschilt van de dagelijkse
praktijk. Ofschoon hun voorkeur in eerste instantie uitgaat naar een buitenlandse bestemming,
krijgen sommige respondenten ook in Nederland een vakantiegevoel. Maar, zo wordt

geredeneerd, Nederland kan men later altijd nog bezoeken. Zolang men nog gezond is en over
voldoende financiele middelen beschikt geeft men bij voorkeur naar het buitenland, ook al is
dat voor het krijgen van een vakantiegevoel niet absoluut noodzakelijk:
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Man: "Het  is  helemaal  niet dat  ik me afzet tegen Nederiand of zo, want daar zon we ook

verschillende  keren op  vakantie  gegaan.  Maar ja,  ik heb  altijd zo  het  gevoel  gehad van
dat  kan  altijd  nog.  (...) Ja, je  bent  nu  gezond,  dus je  kunt  wat  verder  gaan, je  kunt wat
meer  inspanningen  doen.  En  dan  later. dan  kun je  eventueel je blik weer wat .    "

Vrouw: -Ja, wat inkrimpen, h2. "
Man: "... wat  inkrimpen.  Dus  dat  kan altijd nog  Maar  niet dat  ik dus,  als  ik in  Nederland

weg ben. dat ik daar geen vakantiegevoel heb. "
(vrouw/man, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 52.500-65.000, Hoogfrequente

buitenlandgangers)

Voor het krijgen van een vakantiegevoel maakt het niet uit of men ver of dichtbij huis, in
binnen- ofbuitenland, op vakantie gaat, als de omgeving maar (heel) anders is. Zoals hien'oor
beschreven hebben sommige buitenlandgangers al een vakantiegevoel als men de Belgische
grens oversteekt, terwijl anderen eerst in het Franse deel van Belgie of zelfs in Frankrijk
moeten aankomen om het idee te krijgen dat men 'weg van huis' is. Etn respondent is van
mening dat hij "wel een paar honderd kilometer weg moet zijn". Ook voor respondenten die
in eigen land blijven maakt het in principe niet uit waar men naartoe gaat, als de omgeving
maar contrasteert met de eigen woonomgeving en zo mogelijk onbekend is. Om een
vakantiegevoel te krijgen moet soms een minimaal aantal kilometers of bepaalde tijd met de
auto worden gereden:

Man: "(...)  Te  dichtbij  hoeft voor  mij  nou ook weer niet."
Vrouw: "Nee,  want  dan  is  .    de  omgeving  ken je al  dan,  hW.  jets  verder weg,  een uurge  rijden

is  genoeg denk ik voor een vakantiegevoel."
Man: "Toch weI, ja. "
(vrouw/man, huishouden met kleine kinderen, netto inkomen f 27.500-37.500, Nederlandgangers)

Slechts een gering aantal respondenten krijgt wel een vakantiegevoel als men dicht bij huis op
vakantie gaat, zoals een huishouden dat jaren achtereen op de camping in de eigen woonplaats
heeft gestaan. In het verlengde hiervan, een enkeling gaat het liefst in een vertrouwde

omgeving op vakantie.   Het   is niet verwonderlijk   dat dit vakantiegangers betreft   die  j aren
achtereen dezelfde bestemming(en) bezoeken.

Tijdsstructuur
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat voor velen de vakantie verschilt van de

dagelijkse praktijk, omdat    men    in een andere omgeving verblij ft en andere activiteiten
onderneemt. Echter, het heeft ook te maken hebben met een andere manier van omgaan met
de tijd. Voor bijna alle geinterviewden verschilt de vakantie met het dagelijkse leven doordat
men "niet op de klok hoeft te leven" of "niet aan de tijd is gebonden". Op vakantie is sprake

van een ander, rustiger ritme waarin dingen worden ondernomen; de strikte temporele
structuur waarin men de rest van het jaar gevangen zit wordt doorbroken (zie Lengkeek

103



1996a.125). Men probeert zich zo min mogelijk te haasten. De vakantie verschilt met name
van de normale tijdsstructuur omdat men kan eten, opstaan en slapen "wanneer het uitkomt",
zoals tot uitdrukking komt in het volgende interviewfragment:

Man: 'Oh, nee, je moet zo  los mogelijk maken  .  .  ik bedoel wanneer je eet, dat maakt niet
uit .    als je zin  hebt  en als  het niet uitkomt dan doe je  het niet  .   "

Vrouw: "Ofje haalt wat .   "

Man: "Als je bijvoorbeeld eens wat moois gehad hebt ofje bent erg laat naar bed gegaan,
maakt  het ook niet uit ofje  een  half uur  eerder of een  uur  later je  bed  uit  komt.  Als je
lekker  ligt  blijf je  toch  lekker  liggen.  Je  moet  zelf doen  waar je  zin  in  hebt.  Het is  wei

vaak zo  dat  we  zeggen, joh,  we  gaan  eruit  want  anders  is  de  dag  al  zo'n  eind  om  hi,

dat gaat dan zo hard."
Vrouw: "Je  mag  geregeld  denken,  nou,  ik  blijf nog  ejIe  liggen  hoor."
Man: "Als je thuis  zit.  Laten we nou zeggen het is thuis. We doen 's avonds de gordijnen

dicht. Dan zeg ik: joh, we gaan eruit, wat zullen de mensen wei niet denken    de
gordgnen zitten nog dicht. Dat is toch akelig. Dan wil je toch op tijd. Want anders
zeggen  ze  die  ligt  ook  lang  op  z'n  nest  te  rotten.  Dat  heb je  in  de  vakantie  niet,  h&.

Niemand ziet ofje wakker bent of niet.  Dat gaat niemand wat aan.  Niemand kent je. "

(vrouw/man, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 27.500-37.500, Mixers)

Het zijn vooral respondenten uit de zeer actieve vakantiegroepen (Hoogfrequente,
Veranderlijke en Middelfrequente buitenlandgangers) die ook tijdens (bepaalde) vakanties

vroeg opstaan c.q. lange dagen maken, omdat men veel wil zien of doen. Naast gezinnen met
(zeer) jonge kinderen leiden met name gepensioneerde respondenten op vakantie een

'regelmatig bestaan' wat betreft het tijdstip van slapen, opstaan en eten. Soms hangt de
regelmaat van de maaltijd samen met het geven van voeding of het volgen van een dieet.

Kortom, voor dergelijke respondenten blijft de vakantie, wat betreft de indeling van de tijd,
een vertrouwde aangelegenheid gezien het overeenkomstige patroon met thuis. Neem

bijvoorbeeld het volgende gepensioneerde echtpaar:

"Wij staan  ook rond acht uur op  en wij  eten  drie  keer  per  dag.  En  om  hau elf drinken we  kojfie.  Zoiets
houden wij toch altijd wei  .    regelmaat is er altijd wei."

(vrouw, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 27.500-37.500, Veranderlijke buitenlandgangers)

Kort of lang op vakantie
Ook de lengte van de vakantie beYnvloedt het gevoel op vakantie te zijn. Voor de een is een

paar dagen voldoende om alles van zich  af te schudden; men heeft dan al  de idee lang  'weg te
zijn geweest'. Dit stemt overeen met Lengkeeks (19963:125) opmerking over 'de breuk met
het gangbare tijdsbesef' die mensen ten aanzien van de vakantie ervaren. Met name
respondenten die een intensieve korte vakantie hebben ondernomen, zoals een stedenreis of

doe-vakantie, hebben het gevoel veel langer van huis te zijn geweest. Bij hen ligt het
levenstempo tijdens een weekend weg hoger dan op een gewone doordeweekse (werk)dag
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"Maar  als je  maar  drie  of vier  dagen  ergens  naartoe  gaat,  zoals  laatst een  keer naar  Center  Parcs,  's
avonds waren we allemaal doodmoe, want je witt alles tegelijk, want je hebt maar zo kort. Je wilt
zwemmen,  we  hadden  een  eigen  sauna,  je  wilt  in  de  sauna,  dan  denk je  van  'oh. jee.  leuk'.   We  hadden

zo'n  interactieve  televisie  waannee je  allerlei  spelletje  kon  doen,  dat wilden  de jongens ook doen.  Leuke
restaurants, we gingen uit eten, ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. 's Ochten(is hadden we
ontbijtservice  dus  toen  moesten  we  gaan ontbijten  en  wanneer je  dan  terug was  was  het  I  I  uur.  Nou,  we
hebben  wat  af gelopen,  en  dan  in  drie  dagen.  Als  je  dan  's  maandagsmiddags  thuiskomt  dan  ben je  blij

dat je  thuis  bent,  dan  kan je rustig zitten."

(vrouw, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Nederlandgangers)

Door anderen, uitgezonderd de Inactieven, wordt een week of midweek (volgens de gangbare
CVO- definitie een lange vakantie!) te kort bevonden om een vakantiegevoel te krijgen. Het
kost vaak enige tijd voordat men in een vakantiestemming is, in figuurlijke zin afstand heeft

genomen van het reilen en zeilen in het dagelijkse bestaan. Daarom geeft men de voorkeur
aan een lange(re) vakantie:

"Als je  er  een  week  of drie,  vier  bent,  dan  heb je  het  gevoei  dat je  echt  helemaal  weg  bent,  dan  vergeet

je  alles,  dan vergeet je je  werk.  Maar als je een  weekje  weg  bent  dan  denk je van  'oh,  we  gaan volgende
week weer  beginnen,  dan  moet je  weer  het  een  en  ander doen',  dan niet. "
(man, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 52.500-65.000, Hoogfrequente

buitenlandgangers)

"(...)  Nou,  ik  denk  dat je  met  een  weekendje  het  gevoeihebt van  'nou,  ikga effe  eenweekendweg'  en  ga
je  minstens   een   week  dan   heb  je   het   gevoel  op  vakantie  te   gaan."   (...)   Je   moet  minstens  een  week

weggaan  wil je echt een  vakantiegevoel  krijgen,  en anders  heb je  een weekend  d'ruit."

(vrouw, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Hoogfrequente

buitenlandgangers)

Het voordeel van een lange vakantie ligt vooral in het feit dat er rust en tijd is om bepaalde
activiteiten te ondernemen, activiteiten die niet altijd hoeven af te wijken van die waar men in
de korte vakantie behoefte aan heeft. Het verschil tussen   een   kort   en lang verblij f  zit   dus
vooral in het tempo waarin en de intensiteit waarmee men iets doet. Ook al ligt het tempo in
de lange vakantie vaak lager dan in de korte (en ook vaak lager dan thuis), men ziet en
onderneemt uiteindelijk meer omdat men langer van huis is.

Sociale contacten
Het merendeel van de respondenten heeft op vakantie weinig behoefte aan contacten met
anderen. Dit in tegenstelling tot thuis, waar men veelal een druk sociaal leven leidt en men zo
goed en zo kwaad als het kan contacten probeert te onderhouden met familieleden, buren,

collega's en vrienden. Op vakantie voelt   men   zich even verlost   van deze sociale 'plicht'.
Zeker contact met gelijktalige landgenoten probeert men te vermijden. Geconcludeerd kan
worden dat men op vakantie afstand probeert te nemen van de alledaagse socialiteit (zie
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Lengkeek 1996a:125). Ook qua sociale contacten verschilt de vakantie dus van de dagelijkse
praktijk.

Op het vakantieadres gaat men niet op zoek naar nieuwe contacten. Toch ontloopt of
schuwt men deze contacten niet; men vindt het prima als het zo uitkomt. Denk bijvoorbeeld
aan  contacten   met de ouders van andere kinderen.   Het  blij ft echter meestal beperkt  tot  een
praatje:

"Ik vind  het op vakantie ook wei  leuk om met  iemand een praatje te maken maar niet, wat je heel vaak

hoort van mensen die op vakantie  gaan,  dan zijn  ze ergens,  of hier  in  Nederiand of in  het buitenland,  en
dan hebben ze een Pietje en een Kiaasje ontmoet en daar zijn ze gezellig dit mee wezen doen en dat .
Ik  wil   niet  van,   dat   mensen  dan  zeggen  van   'dan   komen  we  morgenochtend   bij  jullie',   ik  noem  nou
maar, typisch Hollands, 'een bakkie doen'. ik moet er niet aan denken, ik heb vakantie, nee, dat wil ik
niet."

(vrouw, huishouden met volwassen kinderen, netto inkomen f 27.500-37.500, Inactieven)

Een aantal gepensioneerde respondenten heeft geen enkele behoefte (meer) aan sociale

contacten, omdat men al genoeg contacten in het dagelijkse leven heeft opgebouwd.
Bovendien brengen sommigen de vakanties met vrienden door, waardoor men nauwelijks op
andere toeristen is georienteerd.

Bij slechts een kleine groep respondenten wijkt de vakantie en het dagelijkse leven

weinig van elkaar af wat betreft de wijze waarop men met sociale contacten omgaat. Enerzijds
betreft het mensen die zowel tijdens de vakantie als daarbuiten een geringe behoefte aan
contacten hebben. Het volgende echtpaar bijvoorbeeld gaat het liefst alleen op stap, zowel
thuis als op vakantie, ook al kiest men regelmatig voor een vakantie met een reisgezelschap:

Man: "(...)   We   zijn  al  meer  als  een   halve  eeuw  getrouwd,   maar  we   zijn  d'r  veel  met  z'n
tweein altijd opuit getrokken."

Vrouw: "(...) We gaan wei met een gezelschap, maar als het vrij is dan gaan we op eigen
houtje.

Man: "Veel met z'n  tweeen. "
Vrouw: "Ja,  dan zie je wat je  witt,  geen ellenlange verhalen wat de mensen allemaal  beleefd

hebben en zo. "
Man: "Ze hebben allemaal narigheid meegemaakt, hU. "
Vrouw: "Dat willen ze allemaal kwijt."
Man: "

Vooral  als je  met oudere  mensen  meegaat,  die  heb eens  een  kieinzoon verloren  en  die
heb  dit verloren  en     .,datis  ookwel  zo.  Maar  wij  kennen  die  mensen  niet,  wat  heb je

aan  die nare verhalen."  (...)  Want  dan  hoor je wat,  hoor."
Vrouw: "Endatwillen  we  niet.   Wewilien  gewoon  zelf genietenen  wat  zien  dan."

(vrouw/man, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 27.500-37.500, Druktemijders)
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Daarnaast zijn er respondenten die zowel in het dagelijkse leven als op vakantie heel graag
met anderen in contact komen. Voor respondenten, die allen behoren tot de op het buitenland

gerichte vakantiegroepen (Hoogfrequente, Middelfrequente, Laagfrequente en Veranderlijke
buitenlandgangers en Druktemijders), geeft het hebben van nieuwe contacten een extra
dimensie aan de vakantie. Daarbij kan het gaan om contacten met medetoeristen als om

ontmoetingen met de plaatselijke bevolking:

"Contacten vind ik heel belangrijk .   mensen afstropen. Als je in Tsjechie daar hadden wij dus op
dat moment net het geluk eigenlijk dat die Tsjechen ook net vakantie hadden. Dan is er niets mooier dan

dat   je    met   zo'n    groepje    bij    elkaar   zit,    om    die    Tsjechen    heen,    vuurge,    een    beege    hout,    hop,
accordeonnege  erbij, ja,  en  dan  ga je er  lekker  bij  tussen,  dat vind  ik  prachtig."

(man, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 42.500-52.500, Middelfrequente

buitenlandgangers)

Man: "Wij hebben heel snel contact met andere mensen, op de camping maar buiten de
camping ook. We zijn kerkelijk dus we komen toch in die kerkgemeenschappen en dan

kent men je dan ook heel gauw,  hi.  Je wordt ook wei eens gevraagd voor een kopje
kofile  of iets dergelijks dan daar."

Vrouw: (...)  En  dat  vinden  wij  heel  erg...   heel  gezellig."

Man: "
En  dat  is  in  het  buitenland  ook zo,  wij  zoeken dan contact met  Italianen."

Vrouw: "Ze  durven vaak zelf niet  en  als je  dan  zelf begint  iets  te  vragen  en  ze  horen  dat je  een

klein beetje  Italiaans  kent, nou dan komen ze wei  en dat is  heel  leuk."
Man: "Ja,  dat vinden we wei leuk hoor, ja.  Maar ook met Nederlanders  daar natuurlijk,  die

zijn  d'r ook."
(vrouw/man, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Druktemijders)

Zoals ook blijkt uit de bovenstaande citaten is het gemakkelijker om contacten te leggen op
vakantie dan in het dagelijkse leven. Contacten op vakantie zijn aantrekkelijk om ervaringen
met anderen uit te wisselen en iets anders te horen, dan enkel hetgeen medereisgenoten te
vertellen hebben. "Als je met een ander praat, heb je weer een ander verhaal", aldus een

respondent. Kortom, ook al heeft men net als thuis veel contact met anderen, op vakantie

begeeft men zich tijdelijk in een 'andere' sociale wereld.

Wet  of nia  anders  voelen  en  uiten
De meeste respondenten gedragen zich op vakantie niet anders dan in het dagelijkse leven;
men wordt geen 'ander mens' in de letterlijke betekenis. Toch voelt men zich vaak wel
anders, omdat er niet allerlei verplichtingen hoeven te worden nagekomen en er minder of

geen zorgen zijn. Er is sprake van een afname van de bewustzijnsspanning. Men heeft een

ontspannener, rustiger, gemakkelijker, vrijer, lekkerder of opgewekter gevoel. Opmerkelijk is
dat vooral gepensioneerde respondenten dat vrijer gevoel benadrukken. Schijnbaar zijn zij in
het dagelijkse leven meer gebonden dan altijd wordt verondersteld.
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Sommige respondenten benadrukken dat men zich op vakantie 'correct' behoort te gedragen.
Zo zijn de volgende vrouwen van mening dat men zich moet aanpassen aan het land waar men
op bezoek is:

Vrouw 1: Wij hebben alle Mee zoiets van daar waar we naartoe gaan willen we ons qua66

normen en waarden van de mensen ook aanpassen. Ik bedoel ik ga in Pakistan niet in
een  korte  broek en  in  een  hemd  T-shirt  lopen.  En  dat  doe  ik in  Australie  wel."

Vrouw  2:                   "(...)  Ja,  ik  vind  ook  het  respect  voor  de  mensen  die  daar wonen,  dat  staat  bij  ons  alle

twee heel hoog in het vaandel, want ik stoor me mateloos aan mensen die daar geen

respect voor hebben. "
(2 vrouwen, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Veranderlijke
buitenlandgangers)

'Correct gedragen' in dit interviewfragment impliceert dat men op vakantie, afhankelijk van
de bestemming, er wellicht anders bijloopt dan in het dagelijkse leven (in de vrije tijd).
Andere opvattingen van 'correct gedrag' zijn: niet met de dikke blote buik in de zon gaan
liggen, zich op vakantie niet aanstellen of overdreven gedragen, en niet ladderzat 's nacht in
de slaapzak kruipen. Kortom, het is voor verscheidene respondenten lastig zich op vakantie
los te maken van de geeigende sociale regels en zich nergens iets van aan te trekken, zich
spontaan 'anders' te gedragen. Want, als men het alledaagse verwachtingspatroon eenmaal
heeft afgeschud dan krijgt men op de plek van bestemming weer te maken met vervangende
regels. Denk aan die op de camping of die van het vakantieland meer in het algemeen, zoals

blijkt uit het bovenstaande citaat (zie ook Urry 1993:10).

Meenemen van problemen en conflicten op vakantie

"(...)   Je   kan  je  om  werk  wei  druk  maken  in  je  vakantie   maar  dat  zou  niet   slim  zijn,   dan   laat  je  je
vakantie  bederven door  ... ja,  iets  wat je  toch niet  in  handen  hebt."

(man, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 52.500-65.000, Hoogfrequente

buitenlandgangers)

Verscheidene respondenten kunnen gelijk bij vertrek naar de vakantiebestemming zowel
letterlijk als figuurlijk problemen omtrent werk, huishouden en andere zaken achter zich laten.
Men neemt misschien geen echte 'problemen' op vakantie mee, maar over sommige zaken
praat of denkt men af en toe wel na, hoe graag men het ook van zich  af wil zetten. Zeker als
het ernstige dingen betreft, zoals ziekte van een bekende.

Wat betreft het voorkomen van onderlinge conflicten of strubbelingen vertoont de
vakantie veel overeenkomsten met het dagelijkse leven. Vooral de volgende respondent is
daar zeer duidelijk in:
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"(...) Conflicten zijn er altijd, ook op vakantie.  Dat vind ik onzin, mensen die beweren dat er nooit geen
conflicten op vakantie zijn die spelen toneel op de vakantie. Conjlicten neem je altijd mee, tuurlijk, die

gebeuren  daar ook  ()"
(vrouw, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 52.500-65.000, Nederlandgangers)

Wel is het zo dat er minder problemen zijn, omdat men zich meer ontspannen voelt en
gemakkelijker praat over dingen die men dwarszit, zodat het niet altijd tot een uitbarsting

hoeft te komen. Bovendien scheelt het o f het een plezierige vakantie  is; een vakantie die goed

verloopt levert bij voorbaat al minder spanningen op.

Huishoudelijke taakverdeling

"Ik vind, als ik kijk naar de essentie wat ik thuis doe, als huisvrouw. dan doe ik. poetsen, koken en

zorgen voor de  kindertjes  en dat neem  ik allemaal mee,  Dus,  okd, je  kookt wat makkelijker, je poetst wat
minder, de kinderen ben je wat makkelijker mee. maar je hebt het wei allemaal  mee.  En je blijft vooral

in je hoofd d'r mee bezig (...)."
(vrouw, huishouden met kleine kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Inactieven)

Volgens veel vrouwelijke respondenten bestaat er, ongeacht het type huishouden en de
vakantiegroep waartoe men behoort, geen groot verschil tussen de vakantie en het dagelijkse

bestaan wat betreft de vervulling van huishoudelijke taken (koken, afwassen, wassen,

boodschappen doen, etc.) en beslissingen daaromtrent. De meeste van deze taken keren,

wellicht in mindere mate, tijdens de vakantie terug. Een aantal vrouwen, waaronder de

volgende respondent, geeft daarom de voorkeur aan een georganiseerde reis waarbij men

logeert in een hotel:

"Want  dan  als  ik  thuiskom,  ik  ben  dan  moe  van  de  hele  dag  bij  wijze  van  spreken,  dan  wordt m'n  diner

ver™kkelijk klaargezet en de afwas die gaat ook met dezelfde gang mee en dat heb ik daar On eigen
vakantiehuis op Texel, BB) niet, daar moet ik toch die boodschappen doen om dat eten te koken en 's
avonds  toch, nou ja,  de boel opruimen.  Niet  dat  het allemaal zo erg is,  maar het  is  er wei.  Kijk,  mannen

die  gaan  met  pensioen,  vrouwen  nooit."
(vrouw, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Veranderlijke buitenlandgangers)

De taakverdeling op vakantie vertoont dus veel overeenkomsten met die als men niet op

vakantie is, ook al probeert men tijdens de vakantie alles wat minder intensief te doen.
Hetzelfde geldt voor veel gepensioneerde echtparen, die net als thuis het liefst alles samen

doen.

Voor een aantal huishoudens bestaat er wel een verschil tussen de vakantie en het
leven van alledag. Dat verschil zit in het feit dat man en eventuele kinderen op vakantie meer

taken op zich nemen, dat er meer samen wordt gedaan of dat bepaalde taken geheel niet
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voorkomen. Wat betreft het laatste kan worden gedacht aan respondenten die op vakantie
iedere dag uiteten gaan.

Meer  of minder  comfort

"Een  beetje  luxe.  Ik  ga  geen  .     ik  ben  geen  type  dat  gaat  kamperen  en  zo  zegt  van  ...  nou,  na  50  meter

is de wc. Daar bedank ik voor, dat heb ik vroeger gedaan, dat doe ik dus niet meer. Nee, dat doe ik
gewoon nu niet meer met de kinderen.  lk wil gewoon een huisje hebben met staapkamers, goeie bedden.
Ik  hoef geen afwasmachine  of magnetron,  dat  niet,  maar wei  een  goeie  keuken  met,  als je visite  hebt  dat

er  ook  genoeg  borden  zijn,  een  beetje  meer  stoelen  als  vier,  of zes,  zeven  stoelen,  want we  hebben  altijd
wei familie die een dagje langskomt. Dus meerdere slaapkamers, het liefst vrijstaand zodat je van
niemand  last  hebt, met een  beetje  een tuin  d'romheen.  Als  dat  niet  kan  dan geschakeld,  maar dan dat je
toch wei vrij zit,  dat niet iedereen  binnenkijkt.'

(vrouw, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Nederlandgangers)

Verschillende respondenten hebben behoefte aan een bepaalde mate van comfort wat betreft

de wijze van overnachten. Bij velen krijgt de bungalow de voorkeur boven het verblij f in een
caravan of tent, ongeacht tot welke inkomensgroep men behoort. Dat betekent niet dat de
bungalow zelf overdadig moet zijn ingericht. Het gaat erom dat de nodige dingen aanwezig
zijn, zoals blijkt uit de volgende interviewpassages:

Moeder: "(...)  Als  het sanitair  maar  aanwezig  is,  voor  de  rest  maakt  het  me  niet  zoveel  uit.  We

hebben in Panorama gezeten in Noorbeek, dat was heet luxe. Daar was een
afwasmachine en een magnetron."

Dochter: "Het enige wat ze niet hadden was  een  koljiezetapparaat."
Moeder: "En dit jaar  hadden we  alleen een  komezetapparaat  en een  koelkast en  dan vermaken

we ons net zo goed. (...) We gaan niet plannen van d'r moeten bepaaide dingen zijn,

d'r moet een ligbad zijn of dat soort dingen.  Nee, een  douche  is  voldoende.  Maar zit er
een  ligbad  in, nou ja  .    "

Dochter: "Dan hebje mazzel."
Moeder:    "...Fijn, maar nietdatikzegvan . nee."
(moeder/dochter, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 52.500-65.000, Nederlandgangers)

"
(...)   D'r  moet  wei  van  alles  zijn.   Maar  d'r   hoeft  niet   bijvoorbeeld  een magnetron al die extra

dingen,  nee  dat  hoeft voor  ons  niet.  Je  mag je  best  een  beetje  behelpen  in de  vakantie vind  ik,  daar  is  het
nou weer vakantie voor. "

(vrouw, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 22.500-27.500, Mixers)

Het voordeel van een bungalow is dat men de beschikking heeft over eigen sanitaire

voorzieningen en een eigen keuken, en er meer slaapcomfort is dan in een tent. Voor
respondenten die kiezen voor een bungalow moet het op vakantie niet 'minder' zijn dan thuis.

Dit impliceert dat de vakantie wat betreft het comfort van de logiesaccommodatie uiteindelijk
niet veel verschilt van de situatie thuis.
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Hoewel diegenen die verblijven op een camping minder behoefte aan comfort hebben, is het

ook voor hen van belang dat er bepaalde sanitaire voorzieningen aanwezig zijn en dat deze
goed functioneren en worden onderhouden. Niet alleen respondenten die hun vakantie

doorbrengen in een bungalow of op de camping maar ook de hotelbezoekers stellen schone en

goed functionerende (eigen) sanitaire voorzieningen op prijs. Opgemerkt moet worden dat van

alle gel[nterviewden het vooral vrouwelijke respondenten zijn die schone sanitaire

voorzieningen benadrukken. Andere zaken die de vakantie niet veel doen verschillen van het

leven thuis zijn boeken, radio en tv, en de barbecue.

Wat betreft de aanwezigheid van bepaalde faciliteiten op de plek van bestemming
heeft slechts een klein aantal respondenten nauwelijks tot geen behoefte aan luxe tijdens de

vakantie. Kortom, de dagelijkse routine in de zin van de vertrouwdheid om over comfort

verschaffende faciliteiten te beschikken wordt maar door een enkeling doorbroken. Het

volgende huishouden is daar een goed voorbeeld van:

Vrouw 1: "Wij kunnen met heei weinig luxe uit de voeten en wij kunnen echt dagenlang heel
primitief zijn."

Vrouw 2: "Ja, dus in die zin als het gaat over materiele zaken zijn wij snel tevreden en ZO

gauw als wij buiten zijn kunnen wij genieten van mooie natuur, mooie gebouwen,
andere mensen.

Vrouw 1: "In tegenstelling tot wat we in huis aan luxe hebben tussen aanhalingstekens, dat

zoeken wij juist in de vakantie niet op. Als we hier alle gemakken in huis hebben voor
het viug, vlug, viug te  kunnen allemaal.  Dat willen we juist  in de vakanties niet.  Dat is

het beste antwoord voor mijzelf"
(2 vrouwen, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Veranderlijke

buitenlandgangers)

Behoefte aan avontuur (thrHO
De geluiden uit bijvoorbeeld de reiswereld dat de vakantie voor velen h6t moment is om
avontuurlijke, spannende of risicovolle activiteiten te ondernemen (zie NRC Handelsblad 29

juli   1999; de Volkskrant 7 augustus 1999; Vermij 1999) vinden geen weerklank onder  de

respondenten. "Ik ben niet zo'n avonturier", "we doen niets speciaals" of "we hebben nooit

iets extreems gedaan" zijn veelvuldig terugkerende uitspraken die de geringe behoefte aan

avontuurlijke activiteiten illustreren. Enkele respondenten hebben geen behoefte aan

dergelijke activiteiten vanwege hun verminderde gezondheid en hoge leeftijd. Het wordt niet

duidelijk of die behoefte er eerder wel was.
Slechts een gering aantal respondenten, waaronder vooral mannen en kinderen, heeft

behoefte aan spannende dingen als men op vakantie is. Zij het dat het bij de volwassenen

veelal  gaat om een 'veilig avontuur' (zie Hessels 1973:230). Men zoekt het gevaar liever niet

op; de spanning moet als het ware binnen de perken blijven. Met andere woorden, men
probeert de juiste balans te vinden tussen twij fel/angst en zekerheid (zie Lengkeek

(1996a:124). Dat geldt ook voor de keuze van de vakantiebestemming; men gaat niet zo snel
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naar een land waar het politiek gezien onveilig is. Opmerkelijk is dat onder degenen die
behoefte hebben aan avontuurlijke en spannende ervaringen respondenten uit de
vakantiegroepen Mixers en Druktemijders volledig ontbreken. Waarschijnlijk houdt dit
verband met het feit dat velen van hen reeds gepensioneerd zijn. Bij een aantal respondenten
kan de behoefte aan door thriH gekenmerkte ervaringen op dit moment niet verwezenlijkt
worden, omdat men nog kleine kinderen heeft. Soms voelt men zich daardoor duidelijk
gebonden:

"Ik vind  het  heel  leuk om avontuurlijk te wandelen  of te jietsen.  Dat je echt zegt  van  'nou,  ik  ga met de
fiets  ergens  naartoe  en  ik  weet  niet  hoe  het  loopt  die  weg'.   Of wandelen,   dat  je  over  riviertjes  moet.

zoals in de Ardennen heb je dat  hed erg, dat je over rivieren moet springen en dat je met een kaart
loopt  en  dan  niet weet  hoe  dat  echt   ...   zo'n  wandelkaart  dan.  h&.  Dat  vind  ik  heel  erg  leuk.  Maar  daar
komt natuurlijk weer bij, als de kinderen klein zijn kan dat dus niet.  Want ten eerste zit je met een
wagen als ze heeI klein zijn en ten tweede, als ze wat groter worden zit de een nog in de wagen en de
ander moet lopen en nu komt dat weer, nu gaat dat weer komen. (...) Dat kan steeds avontuurlijker
warden, omdat ze groter worden. Ja, dat kon niet toen ze klein waren, je bent overal aan gebonden.  En

dat is gewoon ... ja, een van de nadelen als je kinderen hebt. Dan ben je ontzettend gebonden aan die
kinderen,  dat je niet zomaar wat kan doen.  En dat, ja,  dat blijkt,  dat begint nu weer leuk te worden."
(vrouw, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Nederlandgangers)

Wat voor de een avontuurlijk of spannend is hoeft voor de ander niet zo te zijn. Uitgezonderd
kanoen en bergbeklimmen, worden uiteenlopende vakantieactiviteiten opgesomd die men
'avontuurlijk' vindt. Denk aan raften, in het reuzenrad zitten, op eigen houtje naar een vreemd
land gaan en daar rondtrekken, surfen, zeilen met stormachtig weer, mountainbiken, varen
met een speedboot en skien.

Behoefte aan onverwachte en ongeplande dingen (surprise)
Het vierde facet van het arousal-novelty construct betreft de behoefte aan surprise. Hoewel er
enige overlap bestaat met hetgeen hiervoor is geschreven over de tijdsstructuur, ligt bij dit
facet de nadruk op het onverwachte of ongeplande gedurende de gehele vakantie en niet
zozeer op de specifieke tijdsindeling van een dag. In contrast met de algehele ritmiek en
voorspelbaarheid van het dagelijkse leven, vindt men het plezierig om, ongeacht de
vakantiegroep waartoe men behoort, per dag te bekijken wat men gaat doen. Dus niet dat men

bij aankomst op de vakantiebestemming al weet wat er de komende dagen gaat gebeuren. Dat
is in het dagelijkse leven al meer dan genoeg het geval. Veelgehoorde reacties zijn: "je doet
wat op dat moment in je opkomt", "je laat meer aan het toeval over" en "we laten het gewoon

op ons afkomen". Op vakantie is dus sprake van een grotere mate van spontaniteit, men
probeert minder doelgericht bezig te zijn (zie Lengkeek 1994:29).

Of er iets gedaan wordt hangt mede af van de tijd van opstaan, de zin die men op dat
moment heeft en het weer. Ook al plannen de meeste respondenten geen activiteiten, een
uitstapje wordt wel een dag van tevoren afgesproken en voorbereid:
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"(...)   Zoals   een   dagle   Schiermonnikoog,   dat   moet  je   natuurlijk  wei   plannen.   want   dan  moet  je   's

morgens  om  half negen  kiaar staan.  Maar  normaal  plannen  we niet."
(vrouw, huishouden met kleine kinderen, netto inkomen f 27.500-37.500, Nederlandgangers)

Slechts een aantal respondenten weet v66r de vakantie al wat men graag wil zien of doen.
Echter, ook deze respondenten bekijken pas ter plekke of en wanneer iets gaat gebeuren.
Hoewel het programma bij een georganiseerde reis grotendeels vaststaat, hangt het van het
type reis af (grootte reisgezelschap, reisorganisatie, etc.) in hoeverre men nog voor

verrassingen komt te staan.

Conclusie
Ten aanzien van onderzoeksvraag 5 kan worden geconcludeerd dat de vakantie met name
wordt gekenmerkt door minder vertrouwde c.q. contrasterende aspecten in vergelijking met de
dagelijkse praktijk. Reden daarvoor is dat de vakantie een onderbreking vormt van de meest

belangrijke zaken en vanzelfsprekendheden in het alledaagse leven. Op vakantie zijn er
bijvoorbeeld geen verplichtingen ten aanzien van werk, school, familie en vrienden en

vrijetijdsactiviteiten. Problemen die spelen worden zoveel mogelijk opzij geschoven en de
dagelijkse socialiteit wordt tijdelijk onderbroken. Men grijpt de vakantie aan om te
ontspannen en tot rust te komen; zowel in figuurlijke als letterlijke zin knijpt men 'er even
tussenuit'. Verandering van ruimtelijke locatie bepaalt in belangrijke mate waarom   de

vakantie als 'anders' of minder alledaags wordt ervaren, ook al verschillen de voorkeuren wat

betreft h6e 'anders' de vakantieomgeving moet zijn. Dergelijke voorkeuren komen tot
uitdrukking in de vakantiepraktijk. Voor huishoudens behorende tot de Hoogfrequente,

Middelfrequente, Laagfrequente en Veranderlijke buitenlandgangers en Druktemijders is het
buitenland pas 'anders' genoeg, vanwege de niet-alledaagse, niet-Nederlandse cultuur (taal,
geld, eten, mensen, sfeer, etc.) en natuur en het vaak aantrekkelijker klimaat. Dergelijke
factoren doen er bij Nederlandgangers, Mixers en enkele Inactieven niet of nauwelijks toe.
Dat de vakantie als minder vertrouwd kan worden opgevat vloeit verder voort uit het feit dat
de alledaagse tijdsstructuur wordt doorbroken, er sprake is van een ander ritme of zelfs geen

ritme (zie Urry 1993:10). Met name een lange vakantie biedt de mogelijkheid de rust en tijd
voor dingen te nemen in tegenstelling tot het haastige leven van alledag. Er wordt minder

gepland en men staat open voor onverwachte gebeurtenissen. De korte vakantie daarentegen
kent vaak een overvol programma omdat men in kort tijdsbestek zeer veel wil zien en doen.
Beide typen vakanties omvatten dus kenmerken waardoor zij als 'anders' kunnen worden

beschouwd. Ongeacht de lengte van de vakantie zijn het ook de 'typische vakantieactiviteiten'
die de vakantie doen verschillen van het alledaagse leven. Weinigen gaan tijdens de vakantie

op zoek naar iets dat aansluit bij hun beroepsmatige interesse.

De vakantie vertoont op een aantal aspecten gelijkenissen met de dagelijkse praktijk. Zo

is op vakantie vaak sprake van een overeenkomstige taakverdeling, ook al wordt het
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huishouden minder intensief gedaan. Verder is er een overeenkomstige behoefte aan comfort
gezien de wensen omtrent de logiesaccommodatie en zon, net als thuis, zaken als tv en radio,
boeken en de barbecue onmisbaar. De vakantie contrasteert voorts weinig met het dagelijkse
leven wat betreft het ondernemen van bepaalde alledaagse vrijetijdsactiviteiten (op vakantie
eventueel mdtr frequent), het uitoefenen van avontuurlijke en risicovolle activiteiten (over het
algemeen een geringe behoefte), het v66rkomen van onderlinge conflicten (op vakantie
eventueel minder frequent), de manier waarop men zich daadwerkelijk gedraagt en het zich
houden aan 'de regels' (dezelfde of nieuwe). Kortom, bepaalde alledaagse zaken keren dus op
vakantie terug, zij het met een veelal andere regelmaat of routine en invulling. Die nieuwe
regelmaat en invulling dragen er extra toe bij dat de vakantie als een 'andere', niet-alledaagse

c.q minder vertrouwde werkelijkheid wordt ervaren.

5.3      Uitgebreidheid van het vakantiekeuzeproces

Uitgebreid, beperkt en routinematig

Vrouw: "(...) Deze vakantie was makkelijk, omdat je er al eens vaker geweest bent ... "
Man: "Automatische piloot  h2."
Vrouw: "De eerste keer dan moet je je wat uitgebreider voorbereiden. dan vraag je wat

folders  op.  Kijken of er in  de  buurt  ...  toch  interessante  dingen zijn en  ... ja,  de tweede

keer  dan weet je de  weg al,  hd.   Dan scheelt  het  al  een stuk."
(vrouw/man, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 52.500-65.000, Hoogfrequente

buitenlandgangers)

Op basis van de interviewresultaten kan grofweg worden gesteld dat hoe meer ervaring
iemand met een vakantiebestemming heeft, des te minder externe informatiebronnen nodig
zijn om een keuze te maken. Dit heeft op zijn beurt weer consequenties voor het
vakantiekeuzeproces, dat daardoor minder uitgebreid is. Echter, niet alleen de hoeveelheid

ervaring maar ook andere factoren bepalen in hoeverre huishoudens uit verschillende

vakantiegroepen een uitgebreid (EPS), beperkt (LPS) of routinematig (RPS)
vakantiekeuzeproces doorlopen' 2. In deze paragraaf zullen de overeenkomsten en vooral
verschillen tussen een EPS, LPS en RPS vakantiekeuzeproces worden beschreven. Dit gebeurt
aan de hand van de fasen van het keuzeproces voor de laatste lange vakantie in 1997 of 1998.
In deze beschrijving staan met name de fasen 1 tot en met 4 centraal (zie hoofdstuk 3). Aan

' In het vervolg van dit hoofdstuk zullen huishoudens met een EPS, LPS en RPS vakantiekeuzeproces kortweg
worden aangeduid als 'EPS', 'LPS' of'RPS huishoudens'

2 De eerste resultaten over de uitgebreidheid van het vakantiekeuzeproces staan beschreven in Bargeman e.a.

(1998)
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het einde van deze paragraaf worden factoren van invloed op het vakantiekeuzeproces voor
andere tussen  1991  en 1998 ondernomen (korte en lange) vakanties (in binnen- en buitenland)
kort belicht.

Alvorens nader op de uitgebreidheid van het vakantiekeuzeproces in te gaan volgt
eerst een overzicht van het aantal huishoudens per groep per type vakantiekeuzeproces (EPS,

LPS en RPS) per bestemming in binnen- of buitenland, gezinssituatie en netto

(gezins)inkomen per jaar3 (zie tabel 5.2). Dit overzicht heeft betrekking op de laatst

ondernomen lange vakantie (5 dagen o f meer)  in  1997  0 f 1998, beschouwd vanaf het moment

waarop het diepte-interview heeft plaatsgevonden,
Zoals blijkt uit deze tabel doorlopen de huishoudens uit de acht groepen op

uiteenlopende wijze het vakantiekeuzeproces. Bij vij f van de acht groepen komen alle typen

voor, terwijl bij huishoudens uit de groep Mixers enkel een beperkt vakantiekeuzeproces kan
worden onderscheiden. Verder laten de aantallen zien dat de keuze voor een binnenlandse

vakantie voornamelijk een beperkt proces vergt. Wat betreft de buitenlandse vakantie zijn de
aantallen gelijkmatiger over de verschillende typen verdeeld, zij het dat de meeste

huishoudens die naar het buitenland gaan een uitgebreid vakantiekeuzeproces vertonen.

Wanneer wordt gekeken naar de gezinssituatie en het netto (gezins)inkomen vallen nog een
aantal andere zaken op. Onder degenen met een RPS proces zijn, in tegenstelling tot degenen

die een uitgebreid keuzeproces doorlopen, relatiefweinig huishoudens met kinderen. Over het

inkomen kan worden opgemerkt dat huishoudens met een uitgebreid proces financieel meer
armslag lijken te hebben dan huishoudens met een LPS proces (binnenlandse vakantie) (verg.

Etzel en Wahlers 1985) Huishoudens  die op routinematige wijze  met hun vakantiekeuze

omgaan laten een meer gelijkmatige verdeling over de inkomenscategorieen zien.

Betrokkenheid en ervaring als basis van het vakantiekeuzeproces
Alvorens de verschillende fasen van het vakantiekeuzeproces voor de laatste lange vakantie te

bespreken wordt ingegaan op facetten van betrokkenheid bij deze vakantie (belangrijkheid/
plezier, symbolische waarde/psychologisch risico, financieel risico, sociaal risic04) en de

ervaring met een dergelijke vakantie.
Wat betreft de laatste lange vakantie; alle respondenten hadden zin deze vakantie te

ondernemen. Echter, de mate waarin de vakantie 'leefde' of centraal stond bij de respondenten
verschilt. EPS en RPS huishoudens hebben zich meer op de vakantie verheugd en komen wat

dat betreft enthousiaster over dan respondenten met een LPS proces. Sommigen met een LPS
proces zijn van mening dat men niet de tijd had om naar de vakantie toe te leven, omdat de

vakantie er plotseling tussendoor kwam of omdat men laat in het seizoen had geboekt. Deze

3 Zie noot 3 in hoofdstuk 3.

4 Het sociaal risico, in het bijzonder de reactie van de sociale omgeving, komt ook aan bod bij de bespreking van

het eerste idee (fase 1) en de besluitvorming (fase 3).
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Tabe! 5.2 Achtergrondkenmerken huishoudens per type vakantiekeuzeproces

Type vakantiekeuzeprocest Aantal huishoudens per groep/
Bestemming in binnen- of buitenland/ Totaal aantal
Gezinssamenstelling / Netto (gezins)inkomen per jar

12345678
N   HB M VB D MB LB i N

EPS Binnenland 2-------2
Buitenland -2- 2- 2 1 2 9

Gezin met kleine kinderen 1- - - - - -1 2
Gezin met oudere kinderen 1 2- - -1 1-5
Gezin met volwassen kinderen -0- - -I l l
Gezin zonder kinderen - - -2- 1- -3

< 27.500 gld                                                   -          -          -           -           -          -          -          -          -
27.500-37.500 gld 1- - - -1- 13
37.500-42.500 gid
42.500-52.500 gld - - -1- -1
52.500-65.000 gld 1 1- - - -1-3
65.000-80.000 gld -1- 2- - -1 4

2 80.000 gld                                                   -          -           -           -           -           -           -          -          -

LPS Binnenland                                -      -      4      1 - 1- 17
Buitenland 11- -2 1 1-6

Gezin met kleine kinderen - -1 1- -1-3
Gezin met oudere kinderen - -1- 1 1- 1 4

Gezin met volwassen kinderen                     -         -         -         -         -
Gezin zonder kinderen 1 1 2- 1 1 -6

< 27.500 gid - -1- l
27.500-37.500 gld 1

- 2- 1
- 15

37.500-42.500 gld                                     -         -         -         -         -         -         -         -         -
42.500-52.500 gld -I l l- - -3
52.500-65.000 gid --0--1--j
65.000-80.000 gld - - - -1 1 -2
2 80.000 gld - - - - - -1-1

RPS Binnenland 1
- ---It -2

Buitenland -l- 1 2- 1 1 6

Gezin met kleine kinderen                           -         -         -         -         -         -         -         -
Gezin met oudere kinderen 1- - - - - - - /
Gezin met volwassen kinderen                     -         -         -         -         -         -          1         -         1
Gezin zonder kinderen -1- 1 2- 1 1 6

< 27.500 gld - - - -1-1
27.500-37.500 gld - - -1- - - - /
37.50042.500 gid --l
42.500-52.500 gld                                     -         -         -         -         -         -         -         -         -
52.500-65.000 gld -1 - -l-1 -2
65.000-80.000 gid 1

- -i- - -2
2 80.000 gld - - - -0- -1 1

Noten: Voor meer inzicht zijn de categorieen van gezinssamenstelling en netto (gezins)inkomen gespecificeerd weergegeven.
De categorie 'huishouden met volwassen  kinderen'   viel   in het voorgaande (zie hoofdstuk  3  en 4) samen  met de categorie
'huishouden zonder kinderen'. De afkortingen 'N; 'HB', 'M; 'VB', 'D', 'MB; 'LB' en 'i' staan respectievelijk voor
'Nederlandgangers', 'Hoogfrequente buitenlandgangers', 'Mixers', 'Verander'Uke buitenlandgangers', 'Druktemijders',
Middelfrequente buitenlandgangers', 'Laagfrequente buitenlandgangers' en 'Inactieven'.
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redenering kan ook anders worden geYnterpreteerd; men boekt juist laat, omdat de vakantie

door het jaar heen niet zo leeft. EPS huishoudens daarentegen keken met verlangen en soms
vol spanning naar de vakantie uit, om elders 'andere' dingen te kunnen doen en te bekijken

(o.a. Hoogfrequente, Veranderlijke en Middelfrequente buitenlandgangers). Men was zeer
benieuwd naar en geYnteresseerd in de vaak onbekende (buitenlandse) omgeving, hetgeen
overeenstemt  met de resultaten in paragraaf  5.2. Deze nieuwsgierigheid  naar het andere,  het

onbekende, komt slechts bij een gering aantal LPS huishoudens terug als reden om voor de
vakantie te kiezen. Redenen voor LPS huishoudens hebben meer te maken met de (toevallige)

condities waaronder de vakantie werd aangeboden (o.a. gunstige prijs, cadeau gekregen,
anderen namen het initiatief: gering financieel en sociaal risico) en het feit dat er ter plekke

van alles te doen was. Wat betreft het laatste, respondenten met een LPS proces ondernamen

vooral veel recreatief getinte activiteiten in en om de logiesaccommodatie (wandelen, fietsen,

zwemmen, meedoen aan activiteiten op camping of in park, lezen, kaarten, puzzelen, etc.).
RPS huishoudens konden zich verheugen op die laatste lange vakantie, omdat dezelfde

vakantie(bestemming) eerder goed was bevallen en inmiddels 'traditie' was en is geworden.
Hun vakantieactiviteiten hielden het midden tussen die waar EPS en LPS huishoudens plezier

aan beleefden.
In relatie tot de symbolische waarde van de vakantie en het psychologisch risico dat de

vakantie met zich mee draagt geven met name RPS huishoudens aan dat de laatste lange
vakantie goed bij hen paste qua type vakantie. Dit valt ook te verwachten gezien de regelmaat

waarmee deze zelfde vakantie in de afgelopen jaren terugkeerde. Door naar exact dezelfde

bestemming te gaan loopt men weinig risico, niet alleen op psychologisch maar ook op
sociaal en functioneel vlak. Men kent inmiddels de mening van de sociale omgeving en men
weet wat men op vakantie kan verwachten. Dat wil niet zeggen dat de vakantie geheel 'ideaal'
is:

"(...) Het is ondergeschikt aan de kinderen hoor. Ik bedoel ikzelf zou  bij  wijze van spreken ook met
dat mooie weer zeggen van 'nou, ik ga niet naar het strand maar ik ga met de trein, met die
boemeltrein,  naar  een  andere  plaats  toe'.  Maar  daar  voelen  zij  dan  gewoon  niet  voor.   En  dan  denk  ik,

ja ... om dat nou alleen te doen. (...) Er komt wei weer een andere tijd. Ja, het is toch wei gauw ... gaat
dat over, dat ze alleen aan het strand liggen. Maar we hebben dus eigenlijk altijd wei toegegeven. En
aan de ene  kant is  het wei  lekker maar af en toe  heb je zoiets van  'ik zou wei eens wat meer willen

doen',  maar  dat  kan niet. "

(vrouw, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Nederlandgangers, RPS)

Ook binnen EPS en LPS huishoudens werd bij het ondernemen van activiteiten rekening

gehouden met wat kinderen wilden en aankonden gezien hun leeftijd. Met name oudere en

volwassen kinderen drukten een belangrijk stempel op de invulling van de vakantie, waardoor

zij in sommige gevallen een compromisachtig karakter kreeg. De voorkeur voor een andere

cultuur en manier van op vakantie gaan waren ook redenen waarom de laatste lange vakantie
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van EPS en LPS huishoudens niet kon voldoen aan het beeld dat men van een vakantie heeft.

Al met al ging de vakantie van deze huishoudens met meer psychologisch risico gepaard.
Veel EPS huishoudens betitelen de vakantie als 'duur' in vergelijking met LPS en RPS

huishoudens, hetgeen een groter financieel risico impliceert. Op zich niet opmerkelijk; EPS
huishoudens kunnen meer wagen omdat zij meer geld (aan de vakantie) te besteden hebben

(zie tabel 5.2). Toch is niet altijd een directe link te leggen tussen de hoogte van het netto

inkomen en het prijskaartje dat aan de vakantie hangt; sommige respondenten sparen voor de
vakantie.

"Nou, ik vind  ... een vakantie mag gerust een paar centen kosten, dat je niet iedere avond zeif eten moet
gaan staan te koken en met een pakkie brood ergens naartoe moet of zo. Het enigste is, je
scheerapparaat en je tandenborstel mee en veel geld."

(man, huishouden met volwassen kinderen, netto inkomen f 27.500-37.500, Inactieven, EPS)

Over het algemeen hing de hoogte van de kosten  af van de periode dat men ging (wel  of geen
hoogseizoen, was het een aanbieding), het type reis (wel of niet georganiseerd, bestemming,
type vervoermiddel, type logiesaccommodatie), het kunnen delen van de kosten met

reisgenoten en overige bijkomstigheden (aanschaf skipas, uiteten gaan).
Zoals eerder werd vermeld, bestaat er een duidelijke relatie tussen de hoeveelheid

ervaring met een bepaalde vakantie(bestemming) en de mate van complexiteit van het
vakantiekeuzeproces. RPS huishoudens waren al eerder op de plek van bestemming geweest,
varierend  van  3  tot  15  keer in voorgaande jaren.  Meer  dan de helft  van deze huishoudens
verblijft altijd in exact hetzelfde onderkomen of op dezelfde camping, terwijl de overigen wel

eens wisselen binnen hetzelfde bungalowpark. Het hiervoor reeds geconstateerde risico-

mijdend gedrag van RPS huishoudens blijkt nogmaals uit het volgende interviewfragment,
waarin een respondent vertelt waarom men iederjaar naar dezelfde camping gaat:

"(...)   Ik  hou  van  op  zeker  te  gaan.  En  als  je  op  zeker  gaat  dan   betekent  dat  heel  vaak  dat  het je  goed

bevalt en  dat je zegt van  'daar  kan  ik  geen  deuk vallen"'
(man, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Druktemijders, RPS)

Ook bijna alle LPS huishoudens waren bekend met het land dat men tijdens de laatste lange

vakantie bezocht  (7  van  de 13 huishoudens bleven in Nederland). Echter, de helft  van  deze

huishoudens was nog nooit in het betreffende gebied geweest en van degenen die wel bekend
waren met het gebied of de streek waren verscheidenen nog nooit in de vakantieplaats
geweest. Wat betreft type activiteiten en logiesaccommodatie verschilde die laatste lange

vakantie, ongeacht het type vakantiekeuzeproces dat men doorloopt, niet of nauwelijks van

vergelijkbare vakanties in voorafgaande j aren:
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Moeder: "Hoe vaak wij al niet gevaren hebben en in dat treintje gezeten hebben  "
Dochter: -Of naar markten zijn geweest .   "
Moeder: "Oh, je hoeft maar te brullen dat er een of andere jaarmarkt ergens is en hup, dan

zitten we d'r alweer hoor."
Dochter: "Ik  geloof dat we  bijna  alle  pretparken  in  Nederland al  gezien  hebben. "

(moeder/dochter, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 52.500-65.000, Nederlandgangers,

EPS)

Opgemerkt moet worden dat het merendeel van de RPS en LPS huishoudens in een huisje,
bungalow of appartement verbleef EPS huishoudens logeerden tijdens de laatste lange
vakantie relatief vaker in een caravan of vouwwagen en hotel. Het grootste verschil tussen

EPS huishoudens en de andere typen huishoudens zit in het feit dat relatief veel van de
eerstgenoemden het betreffende vakantieland nog nooit of heel lang geleden hadden bezocht

(7 van de  11  huishoudens).  Van de overige vier huishoudens waren drie bekend met het land
maar niet met de streek en was 66n huishouden al eerder in het vakantieplaatsje geweest. EPS
huishoudens ondernamen dus een vakantie waar, zij het bewust of onbewust, meer risico's aan
kleefden dan aan die van de andere huishoudens.

Eerste idee (fase 1)
Het feit dat men werd ingedeeld als een EPS, LPS of RPS huishouden is onder andere

gebaseerd op de lengte van de planningsperiode. Hierbij kennen EPS huishoudens de langste
en RPS huishoudens de kortste planningsperiode.  In deze subparagraaf wordt beschreven wat
lang en kort voor de verschillende typen huishoudens precies inhoudt.

EPS huishoudens zijn tijdig gaan nadenken over die laatste lange vakantie. E6n
huishouden was twee jaar tevoren al op een idee gebracht door verhalen van een kennis.
Binnen vijfhuishoudens was men het er tijdens of vlak na de vorige lange vakantie, ongeveer
een jaar van tevoren, al over eens waar men de volgende vakantie naartoe zou gaan.  Met name
positieve verhalen van anderen (familieleden, vrienden, medereizigers) over een bepaald
buitenlands vakantieland of eerdere goede ervaringen met een bestemming hadden richting
gegeven aan de ideeen. De overige EPS huishoudens waren tussen 9 en 4 maanden ervoor
'serieus' gestart met nadenken, ook al hadden sommigen wel eerder over de betreffende
bestemming gedacht5. Hiervan waren degenen die in het hoogseizoen in een bungalow (in

Nederland) wilden het vroegst begonnen.
Ondanks het feit dat een aantal al eens eerder over een bepaalde bestemming, streek of

camping had nagedacht waren LPS huishoudens 8 maanden tot een week van tevoren 'echt'

gaan nadenken over de vakantie. Over het geheel genomen begon men dus later dan degenen

5 Tijdens het interview is de respondenten helaas niet gevraagd of het betreffende vakantieland onderdeel
uitmaakte van een soort (latent aanwezig) 'lijstje' met aantrekkelijke bestemmingen. Gezien de antwoorden van
de respondenten is het echter niet ondenkbeeldig dat al (veel) eerder in de tijd een globale screening van

bestemmingen heeft plaatsgevonden.
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met een uitgebreid proces, hetgeen overeenstemt met de eerdere constatering dat de vakantie
voor hen minder leefde. Binnen de LPS huishoudens kan een onderscheid worden gemaakt
tussen huishoudens met schoolgaande kinderen, zijnde gebonden aan vakanties in het
hoogseizoen of in de drukste perioden van het jaar, en die waarvan de leden (deels)
gepensioneerd zijn en vrij zijn om te gaan wanneer men wil. Bij de laatsten rees het eerste

idee korter dan vier maanden voor de vakantie. Ondanks het feit dat de vakantie in het

hoogseizoen plaatsvond, begon 6dn huishouden 'laat' met de vakantie. Dat was mogelijk
omdat men met de eigen tent erop uit trok, men niet vroegtijdig hoefde te reserveren.

Wat betreft RPS huishoudens kan worden gesteld dat men niet letterlijk is 'gestart'
met nadenken over de vakantie, omdat die een gewoonte is. Sommigen hadden de vakantie al

vastgelegd aan het einde van de daarv66r ondernomen vakantie. Anderen hebben hetzij lang
(6 tot 9 maanden) of kort (2 A 3 maanden) van tevoren, eveneens afhankelijk van de

vakantieperiode en verwachtte drukte, de vakantie aangeroerd in de zin van "zullen we weer

naar... gaan"?
Gezien het repetitieve karakter van de vakantie is het niet opmerkelijk dat RPS

huishoudens een duidelijker omlijnd 'eerste' idee van de laatste lange vakantie hadden dan
huishoudens met een ander type keuzeproces. Voor alle RPS huishoudens stond de plek van
bestemming (land / streek / dorp of stad / indien van toepassing: camping of bungalowpark),

logiesvorm, vervoermiddel (voomamelijk auto) en reisgezelschap (voornamelijk eigen
huishouden) vast. Minder duidelijk was de periode waarin men op pad ging (niet iedereen was

gebonden aan schoolvakanties vanwege kinderen of werk) en de lengte van de vakantie. Het

laatste gold ook voor EPS en met name LPS huishoudens. Het verschil tussen LPS en EPS
huishoudens zit in het feit dat bijna geen van de laatstgenoemden een vastomlijnd eerste idee

had van een te bezoeken streek, terwijl de eerstgenoemden niet wisten naar welke plaats (dorp

of stad) in een bepaalde streek men zou gaan. Veel huishoudens met een EPS of LPS proces
hadden in deze eerste fase van het vakantiekeuzeproces dus al voor ogen welk land men zou
bezoeken (zie noot 3):

"(...)  Als je ooit  hebt  gezegd van  'we  willen  wei  eens  een  keer naar  Spanje  toe'  en je  hebt  de  kans  ertoe

dan besluit je  'we  gaan  naar  Spanje'.  Nou,  dan  moet je  eventjes  dubben  hoe je  gaat  en waar je  gaat  in
Spanje  en  dan weet je  het wei."

(man, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 52.500-65.000, Hoogfrequente

buitenlandgangers, EPS)

Verder stonden het reisgezelschap, vervoermiddel en type logiesaccommodatie voor vrijwel
alle huishoudens vast.

Los van het type vakantiekeuzeproces kan worden geconcludeerd dat in de meeste

gevallen het gehele reisgezelschap bij het eerste idee betrokken was. Dat wil zeggen, niet
alleen eventuele kinderen maar ook vrienden of familieleden indien men met anderen buiten
het eigen huishouden op vakantie was gegaan. Opgemerkt moet worden dat het vooral oudere
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kinderen betrof; binnen gezinnen met (zeer) jonge kinderen waren alleen de vader en moeder

bij het eerste idee betrokken en werden de plannen pas later, toen de vakantie al grotendeels
vaststond, aan de kinderen bekendgemaakt. In het geval een huishouden met anderen op pad
ging kwam het vaak zelf met een eerste idee, dat vervolgens werd voorgelegd aan de andere

reisgenoten. Het waren met name vrouwen die het eerste idee lanceerden.

Van de RPS huishoudens (inclusief eventuele andere reisgenoten) wilde iedereen weer
dezelfde vakantie ondernemen. Ook bij andere huishoudens stonden bijna alle betrokkenen
achter het eerste idee. Uitzondering vormde een EPS huishouden dat een 'enqutte' had
gehouden om de vakantiewensen van de gezinsleden te peilen en waarbij het eerste idee een

compromis inhield.
Slechts weinig huishoudens hadden over het eerste idee met anderen buiten het

reisgezelschap gesproken. Degenen bij wie dat wel het geval was, hadden zich echter niets
aangetrokken van negatieve reacties in de trant van "ga je er al weer heen" (RPS
huishoudens), "hoe kom je daar nu bij" en "wat heb je daar te zoeken" (Thailand, Groningen,
etc.).

Inwinnen van informatie (fase 2)
Na de vorming van het eerste idee volgt de fase waarin men op zoek gaat naar informatie over

(een) mogelijke vakantie(bestemming). In deze paragraaf wordt aangegeven in hoeverre EPS,
LPS en RPS huishoudens verschillen wat betreft de zoektocht naar informatie.

Het merendeel van de RPS huishoudens heeft geen externe informatie met betrekking
tot de laatste lange vakantie nodig gehad. Voor hen was die "zo klaar als een klontje"; men
ging al jaren naar dezelfde vakantiebestemming en verbleef daar in hetzelfde onderkomen of

op dezelfde camping of in hetzelfde bungalowpark. Men had enkel gebeld om te bespreken,

tenzij men aan het einde van de vorige vakantie al had geboekt. E6n huishouden had de gids
van het bungalowpark bekeken om een bungalow 'achter de hand te hebben' als die van vorig
jaar vol zou zitten. Een ander huishouden had een brochure van het vakantiedorpje
opgevraagd om te achterhalen wanneer de festiviteiten plaatsvonden om zodoende de
vakantieperiode vast te stellen. Ook al baseren RPS huishoudens hun vakantiekeuze

voornamelijk op interne informatie, sommigen vinden het interessant ter plekke (nieuwe)
informatie over de omgeving te verzamelen.

Zoals in de vorige paragraaf werd beschreven hadden bijna alle LPS huishoudens

ervaring met het vakantieland en sommigen ook met de streek en vakantieplaats die men
wilde bezoeken. Dat een aantal huishoudens geen interne informatie had van de streek of

vakantieplaats vormde geen reden om op externe wijze naar informatie daarover op zoek te
gaan. Blijkbaar was het vakantieland, Nederland, al 'bekend' genoeg. De meeste huishoudens

zochten en gebruikten enkel informatie ten behoeve van het selecteren van de
logiesaccommodatie, zoals een brochure of gids met bungalows, appartementen of
bungalowparken (vakantie in binnen- en buitenland) of een folder of boekje met campings of
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de campinggids van de ANWB (vakantie in Nederland). Het waren met name vrouwen die
informatie verzamelden en bestudeerden (zie ook Maser en Weiermair 1997; 1998; Zalatan

1998). Men bekeek de informatie om een beeld te krijgen van wat bijvoorbeeld in de
bungalow of het appartement aanwezig was, hoe de ligging was (in een park of dorp/stad),
wat de faciliteiten en mogelijkheden in het bungalowpark of op de camping waren, wat in de
naaste omgeving van de logiesaccommodatie of het park te doen was en wat de prijzen waren.

Op grond van deze kennis ontstond een bepaalde voorkeur of rangorde wat betreft de
logiesaccommodatie:

7.) Daar maken wij onze keuze op (folder van bungalowpark, BB). Als hun zeggen van .   we hebben
bijvoorbeeld  geen  ...  ja,  wat  zal  ik  als  voorbeeld  noemen      .   geen  kantine  waar  mensen   's  avonds  iets

kunnen  doen  of ze  zeggen  van  nou,  het  moet  om  22.00  uur  stil  zijn  op  de  camping,  dat  iedereen  op  z'n
bed moet liggen  of in elk geval  binnen moet zijn,  dan valt dat af  Dus  de  informatie is  erg belangrijk."

(vrouw, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 27.500-37.500, Inactieven, LPS)

Een zeer gering aantal LPS huishoudens heeft andere informatiebronnen geraadpleegd om tot
een keuze te komen, zoals de mond-tot-mond-reclame van een familielid en de krant. Wat
betreft het laatste, een goedkope aanbieding in de krant zette een huishouden ertoe informatie
van een reisorganisatie aan te vragen om zodoende een beter beeld van de reis te krijgen. Men
vond het niet nodig om andere informatiebronnen te raadplegen, men ging immers

georganiseerd op pad:

Man: 7..)  Dat  komt  omdat je  met  een  groep  bent,  als  we  met  z'n  tweeen  zijn  dan  heb je

dan  lees je  "
Vrouw: "Ja,  dan  moet je  dus  meer  informatie van tevoren  hebben.  Maar nu was  het allemaal

geregeld, dus, ja, je hoefde zeu niks meer uit te zoeken, dus dan hoefje ook niet zo
goed geinformeerd te zijn dgenlijk"

Man: D'r wordt voor je  gelezen."
(vrouw/man, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 42.500-52.500, Hoogfrequente

buitenlandgangers, LPS)

EPS huishoudens hadden van alle huishoudens de minste ervaring met de laatste lange
vakantie wat betreft land, streek en te bezoeken plaats. Niet alleen omdat men zo weinig van

de vakantiebestemming af wist maar ook omdat men het als een "gezellige bezigheid"
beschouwde, men het "leuk vond om te doen", werden (meerdere) externe bronnen verzameld
en bestudeerd. Het plezier en de interesse waarmee dit gebeurde past bij de enthousiaste wijze
waarop EPS huishoudens met de vakantie bezig waren:
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"(...)   Het   begint  al   ...   om  te  denken  van  wat   is   deze  keer   de   bestemming.   En   dan   begin   ik  al   na   te

denken,  dan gaat het bij  mij  van alle kanten al flitsen en  dan  haal  ik brochures en  dan  ...  dat  krijg je
natuurlijk doordat je veel reisopvraag gedaan hebt heb je toch al brochures thuis, en dan zit ik bij
wijze van spreken al  bijna te kwijlen, want die reis zou ik nog liever maken dan die,"

(vrouw, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Veranderlijke buitenlandgangers,

EPS)

Ook binnen EPS huishoudens namen voornamelijk vrouwen het initiatief om informatie in te
winnen en te bekijken. Dat huishoudens met een uitgebreid proces een gevarieerder scala aan

externe informatiebronnen raadpleegden dan die met een LPS proces blijkt uit tabel 5.3. Deze
tabel laat zien dat het gaat om 'sociale', 'neutrale' en 'commerciele' informatie en informatie

uit de (massa)media (zie Francken  1978; Van Raaij en Francken   1984; Van Raaij en Crotts

1994).

Analoog aan de bevindingen van Van Raaij en Francken (1984) werden in deze fase

van het vakantiekeuzeproces vooral commerciele informatiebronnen geraadpleegd, maar

speelde sociale of informele informatie relatief gezien ook een belangrijke rol. Dit resultaat

komt ook grotendeels overeen met de resultaten van het NRIT (zie Stichting Toerisme &
Recreatie AVN 1998:43-44, 69). Opvallend is dat men weinig (massa)mediale
informatiebronnen heeft gebruikt. Welke informatiebronnen waarover werden geraadpleegd
hing, logischerwijs, af van eerder opgedane ervaringen en het type vakantie dat men wilde
ondernemen. Zo behoefde een vakantie in een reeds bekend land 'alleen' specifieke
informatie over mogelijke streken of plaatsen en over de te selecteren logiesaccommodatie.

Een huishouden met vakantieplannen voor een zeer 'ongewone' reis was juist gernteresseerd
in allerlei typen informatiebronnen (verhalen van anderen, reisbeschrijvingen, boeken over de

te bezoeken landen, etc.) die zowel algemene als specifieke kennis opleverden. Ongeacht de

hoeveelheid ervaring hebben EPS huishoudens, in vergelijking met andere huishoudens, een
positieve grondhouding ten aanzien van het verzamelen van informatie. Dit blijkt ook uit de
moeite die werd genomen om, ondanks aanwezige interne informatie, nieuwe informatie te

vinden.

Besluitvorming en evaluatie van alternatieven (fase 3)
Uit het voorgaande is gebleken dat EPS, LPS en RPS huishoudens onderling verschillen wat

betreft de motivering van een vakantie. Deze verschillen komen terug als wordt aangegeven

waarom men voor een bepaalde vakantiebestemming (streek/plaats) heeft gekozen. Meer dan
de helft van de LPS huishoudens heeft bij de besluitvorming gekeken o f er voldoende te doen

en aanwezig was in het bungalowpark, op de camping of in de plaats waar men zou
verblijven. Waar men op vakantie naartoe was gegaan hing voornamelijk af van de locatie van

de gekozen logiesaccommodatie en het simpele feit of er nog plek was op het moment dat

men wilde boeken. Anderen, met name degenen die in Nederland bleven, hebben

hoofdzakelijk gekozen voor een bepaalde bestemming, omdat men de omgeving aantrekkelijk
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Tabel 5.3 Geraadpleegde externe informatiebronnen door EPS huishoudens (meerdere
bronnen per huishouden mogelijk)

Type informatiebron Aantal
Huishou(lens

Sociale informatie.

Mond-tot-mond-reclame (verhalen van familie, vrienden, buren, etc.)                           8
(m.b.t. land/streek/provincie)

Neutrale informatie:

Boeken, reisgidsen (in bezit, van anderen, uit bibliotheek)                                           5
(m.b.t. land/streek)
Video (m.b.t. land)                                                                                           1

Commerciele informatie

Folders van verkeersbureau (m.b.t. land/streek/accommodatie)                                     5
Brochure(s)/folde«s) bungalowpark(en)                                                               4
Gids(en) van reisbureau(s) (m.b.t. reizen/accommodatie)                                             4
Brochure van reisorganisatie (m.b.t. reizen)                                                          4
ANWB gids (m.b.t. accommodatie)                                                                             1

Mondelinge informatie van reisorganisatie (m.b.t. reizen)                                            2
Mondelinge informatie van reisbureau (m.b.t. reizen)                                                   1

Diapresentatie op vakantiebeurs (door reisorganisatie over reizen)                                1

(Massa)mediale informatie:

Krant (advertenties m.b.t. reizen)                                                                         1

vond (om te wandelen of te fietsen), het niet te ver weg was of omdat men er eerder was

geweest.
Veel EPS huishoudens hadden juist behoefte aan iets anders en kozen daarom voor een

onbekende (buitenlandse) bestemming. De secundaire redenen van mensen met een uitgebreid
proces komen grotendeels overeen met de hoofdredenen van die met een beperkt proces.

Naast de aantrekkelijke omgeving en prettige verblij fsaccommodatie bepalen
gevoelens van vertrouwdheid en zekerheid in belangrijke mate waarom RPS huishoudens
weer exact dezelfde bestemming hebben gekozen:
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"Het is een plek waar we nu al zolang komen. We zijn daar tien jaar geleden met de familie heen

gegaan, we vinden het een heerlyke plek. Het huisje ligt prachtig op een heuvel. Helemaal vrij, en
prachtig uitzicht en    . ja,  het  is zo'n mooie  plek en Luxemburg is zo klein. Je kunt er met de auto
overal naartoe als je wat anders will zien of een stukje wandelen.  Daar ben je zo    . en toch bekend en
thuis  komen.  Je  voeit je toch een  beetje  thuis."

(vrouw, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 37.500-42.500, Druktemijders, RPS)

Men gaat graag terug omdat men weet dat het allemaal goed zal bevallen. Het feit dat de

vakantiebestemming bekend is zorgt ervoor dat men "niet zoveel werk aan de vakantie" heeft:

7..)   Dat  we  het  daar  zo  goed  kennen,  dat  het  ook  niet  geeft  hoe   Iaat  we  daar aankomen dat geeD
ons  al  zo'n  rust van  tevoren.  (...)  Je  hoeft  niet  hard te gaan  rijden, je  hoeft niet van  tevoren  gaan  denken

van  ... ja, zou het er nou wei leuk zijn, of .    hoe laat kom ik daar nou aan en wat moet ik dan nog .    hi.
Het  kost  ons   helemaal   geen  inspanning  meer.   (...)   Zo   langzamerhand   is   het  ook  een   klein  beege  ons

dorp geworden. Verschillende mensen kennen ons en dat vind ik wei leuk. Dat is een leuk aspect. Ik

bedoel, daarom doe je het niet, maar dat is een van de aardige dingen. Maar het belangrijkste is
inderdaad dat het ons van tevoren geen hoofdbrekens kost. HW, we hoeven ons geen zorgen te maken

over de  duur van de reis,  of hoe  het appartement zal zijn,  of hoe  de omgeving zal zijn.  We weten gewoon
dat  het  daar  leuk  is.  (...)   We  hebben  geen  dagen  nodig om  daar  te  wennen  of dingen uit  te  zoeken  en  al

dat soon zaken. "

(vrouw, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 80.000 en meer, Inactieven, RPS)

De voorkeur van de meeste huishoudens ging uit naar een zelfgeorganiseerde vakantie, omdat

die een gevoel van vrijheid geeft. Vooral huishoudens met kinderen organiseren hun vakantie

het liefst zelf Een aantal EPS huishoudens had weI gekozen voor een (deels) georganiseerde
reis, omdat men een land wilde bezoeken waar men niet alleen heen durfde te gaan, men op
georganiseerde wijze meer verwachtte te zien, men zelf geen logiesaccommodatie wilde
uitzoeken of omdat men niet zo ver met de auto wilde rijden.

Afhankelijk  van de vakantieperiode hadden EPS huishoudens ongeveer  2  tot   10
maanden voor vertrek een definitieve keuze gemaakt omtrent de vakantie(bestemming)6. De

tijd tussen het eerste idee en deze keuze was maximaal 16 maanden. Men heeft echter het

gevoel snel een keuze te hebben gemaakt:

"(...)  Toen  hebben  we  het  gewoon  snel  bekeken  en  ...  nou,  dat  of dat.  Het  is  wei  een  bepaaide rangorde
volgorde zal ik maar zeggen. Eerst dat en als dat niet kan dan eventueel dat en als dat niet kan dan

eventueel dat ... qua accommodatie. (...) Ja, toen wij het krantje hadden eind augustus, ik denk dat we
toen  al  een week of twee  later  het vastgelegd  hebben."
(man, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 52.500-65.000, Laagfrequente

buitenlandgangers, EPS)

6 Voor veel huishoudens viel het maken van de definitieve keuze samen met het boeken van de reis of het
reserveren van de logiesaccommodatie. Begrijpelijk, omdat hierdoor bijvoorbeeld de vakantieperiode, duur en
exacte locatie (streek/dorp/stad) ook vast kwamen te liggen
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"(...) Ook omdat ze dat by de beurs daar zeiden van je moet snel boeken want er is heel veel
belangstelling voor. Dat hoeven ze tegen ons maar Len keer te zeggen, dan zijn we al bang dat we het
missen. Dus dan gaan we vrij snel actie daarna ondernemen."

(vrouw, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Veranderlijke buitenlandgangers,

EPS)

Sommige EPS huishoudens kunnen aangeven hoeveel tijd er was verstreken tussen de
uiteindelijke keuze en het boeken of reserveren; varierend van 3 dagen tot maximaal 3

maanden. Net als bij het eerste idee werd de keuze door LPS huishoudens later in de tijd
gemaakt dan door die met een uitgebreid proces; 8 maanden tot 1 week voor vertrek. Tussen

het eerste idee en de keuze zat ook minder tijd; maximaal 2 maanden.

Vrouw: "We zijn niet zo  dat we eindeloos doorspitten."
Man: "Nee, we zijn d'r gauw uit hoor. Ja, wij nemen niet ..."
Vrouw: "Wij  hebben de  ketize  gemaakt  en dan  zeggen we  'nou,  boeken,  klaar"'
Man: "Ja, een  half uurtje,  Ianger niet hoor."
(vrouw/man huishouden met kleine kinderen, netto inkomen f 42.500-52.500, Veranderlijke

buitenlandgangers, LPS)

Met name RPS huishoudens vatten het boeken of reserveren op als het maken van een

'keuze', ook al gaat het in werkelijkheid om een voortzetting van een gewoonte of traditie.
Evenals LPS huishoudens had men maximaal twee maanden nodig om van eerste idee tot
'keuze' te komen. Tussen de keuze en het vertrek zat 6 tot 9 maanden of 1 tot 3 maanden,

weer afhankelijk van de periode waarin men op vakantie ging.
Ongeacht het type vakantiekeuzeproces dat men doorloopt was bij de meeste

huishoudens ten tijde van de definitieve keuze van de vakantiebestemming (in relatie tot het

gelijktijdig of (vlak) daarna vastleggen van de logiesaccommodatie) ook duidelijk wanneer
men op vakantie zou gaan en voor hoelang.

Alle huishoudens, ongeacht het type vakantiekeuzeproces, hebben voldoende tijd
gehad om een keuze te maken. Men vindt het echter teleurstellend dat dit zo vroeg in het
seizoen moe(s)t gebeuren:

"(...)   Het  idee  dat je  eigenlijk  in  december  al  de  zaak  moet  vastleggen  voor juli,  augustus,  omdat je  de
kans  anders   loopt  dat  je  geen  accommodatie  meer  krijgt.   Als  je   tenminste  zo'n  huis  wilt  huren     .  ja,

vind ik op zich een benauwende gedachte.  We gaan  het liefst .    bepaal je dat viak voordat je weggaat.
Maar goed, het kan helaas niet meer als je . nogmaals als je  zoiets  will  huren.  (...)  Ja,  op  zich
alleen  al  hetfeit  dat je  in  die  periode  moet  nadenken over  wat je  in de  zomer  gaat doen  dat stuit  aan  de
ene kant verschrikkelijk tegen de  borst."

(man, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Middelfrequente

buitenlandgangers, LPS)
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Net als in de fase van het eerste idee was bij bijna alle EPS, LPS en RPS huishoudens het

gehele reisgezelschap bij de definitieve keuze omtrent de vakantie betrokken. Uitzondering
weer vormden (zeer) jonge kinderen en een aantal oudere kinderen dat het liever aan de
ouders overliet. Bijna iedereen was met het genomen besluit eens.

Wat betreft het betrekken van anderen buiten het reisgezelschap bij de keuze van de

vakantie(bestemming) handelde men op vergelijkbare wijze als in fase  1.  Men liet de keuze

niet afhangen van wat de sociale omgeving ervan vond:

"Nee, een ander heeft daar geen invioed op denk ik, dat beslissen wij. Wij praten daarover en wij
bekijken  die folders  wat  en  dan zeggen  we  'nou,  dat  is  wei  leuk'  en  dan  gaan we  gewoon."
(man, huishouden met kleine kinderen, netto inkomen f 42.500-52.500, Veranderlijke

buitenlandgangers, LPS)

"(...)  Als  wij  eenmaal een  bestemming in ons  hoofd hebben,  dan kan hed  .    iwoonplaats, BB)  komen,

maar dan gaan we.  Dat  is  onze keuze,  dus  daar  laten we ons  niet door beinvioeden. "
(vrouw, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Veranderlijke buitenlandgangers,

EPS)

"(...)Nou, ja,   in  een  ander  z'n  ogen  is  het  misschien  saai,  maar  ik  geniet  ervan  en  ik  vind,   het  draait
uiteindelijk toch om ons, dat wij ervan genieten, dus .   "

(vrouw, huishouden met volwassen kinderen, netto inkomen f 27.500-37.500, Inactieven, EPS)

De meeste huishoudens lijken datgene te hebben gekozen waar men zelf de voorkeur aan gaf.

Volgens hen heeft het ook geen zin de keuze af te laten hangen van het oordeel van een ander;
iemand anders kan dezelfde vakantie(bestemming) geheel anders beleven en waarderen:

Man: 7..)  Stel  dat  iemand  zegt  van  'ik vind  dat  heel  vervelend'  en  achteraf doe je  het  dan

misschien  toch  een  keertje  en  je  zegt van  'nou,   het  valt  me  wei  mee'.   Dan  zou  je  een
vakantie dus niet laten doorgaan, want een ander heeft gezegd dat hij het niet fijn

vindt,  daar  kun je niet op  .    "
Vrouw: "Daar laten wij ons oor niet naar hangen."
Man: "Nee,  daar  kun je  met op  blindvaren."
(vrouw/man, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 52.500-65.000, Hoogfrequente

buitenlandgangers, EPS)

Tegenstrijdig is echter dat velen aangeven dat bekenden eerder of tegelijkertijd dezelfde

vakantiebestemming bezochten. Waarschijnlijk is de rol van anderen bij de vakantiekeuze
groter dan men wil toegeven. Met name RPS huishoudens kregen het adres (ooit) via anderen

en waren in eenderde van de gevallen niet de enige uit de eigen woonplaats en van de familie
tijdens de vakantie. Zij liepen wat dat betreft een geringer risico 'uit de boot te vallen' dan de
meeste LPS huishoudens. De laatstgenoemden kenden niemand die op de plek van
bestemming was geweest. Het interesseerde hen ook niet of er iemand was geweest. Soms
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bleek later pas dat bekenden er (ooit) waren geweest. Van de EPS huishoudens kon bijna
iedereen wel een bekende opnoemen die in het verleden het vakantieland had bezocht. Ook zij
namen, wat betreft de uiteindelijke keuze, dus minder sociaal risico dan degenen met een
beperkt proces.

Gezien de behoefte aan zekerheid en vertrouwdheid is het logisch dat geen enkel RPS
huishouden een ander vakantieland had overwogen. Edn huishouden had wel een andere

provincie in Nederland in gedachten gehad en een ander huishouden wilde in een hotel in
plaats van een bungalow gaan. Beide opties waren afgevallen, omdat het respectievelijk toch
minder vertrouwd en te duur werd bevonden. Het merendeel van de LPS huishoudens had een
ander land, andere provincie in Nederland, ander dorp of andere stad of andere

bungalowparken overwogen. Men kwam met een scala van redenen waarom de alternatieven
waren afgevallen, zoals te duur (reis), te lawaaierig (accommodaties), slechtere
weersverwachting (land), liever naar buitenland en lastiger te bereiken (land). Alternatieven
werden op dezel fde manier als het eerste idee aangedragen (gezamenlijk o f door de vrouw des

huizes, zonder kleine kinderen erbij). Opmerkelijk was dat bijna de helft van de EPS
huishoudens geen alternatieve vakantiebestemming had overwogen; men was er direct van
overtuigd dat het dAt land moest worden. Wellicht stond de gekozen bestemming boven aan

hun 'wensenlijstje' (zie noot 5) en was de overweging dus al (veel) eerder in de tijd gemaakt.
De andere helft had andere provincies in Nederland, andere landen in het buitenland of andere
streken in een buitenlands vakantieland in overweging genomen. Het aantal alternatieven lag
gemiddeld op twee per huishouden en vormde het resultaat van gezamenlijk overleg binnen
het reisgezelschap. Opties vielen af vanwege vergelijkbare motieven als genoemd door de
LPS huishoudens.

Nadere voorbereiding (fase 4)7
Ook al heeft men het gevoel niet zoveel voor de vakantie voorbereid te hebben, de meeste
huishoudens hebben een groot aantal activiteiten ondernomen. Denk aan zaken als: geld halen
of wisselen, reisverzekering afsluiten, naar de ANWB gaan (reis- en kredietbrief, kaarten,

routebeschrijving, etc. halen), checklist samenstellen, inkopen doen (etenswaar,
kampeerspullen, kleding, fotorolletjes, zonnebrand, etc.), huis schoonmaken, kleren wassen,
caravan of vouwwagen gereed maken, auto laten controleren, visa aanvragen, zich laten

inenten, logiesaccommodatie voor onderweg boeken, boot reserveren, route uitstippelen,
oppas voor huis en huisdieren regelen, inpakken (kleren, spelletjes, etc.) en klaarzetten

(kampeerspullen, etc.). Veel respondenten bereidden de vakantie aan de hand van een
checklist voor:

7 Om overlap te voorkomen wordt in deze subparagraaf niet ingegaan op het boeken van de reis of onderdelen

daarvan, ook al behoorde dit in eerste instantie bij fase 4 van het vakantiekeuzeproces.
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Man: "(...) Daar staat alles op en dan vergeet je praktisch niks."
Vrouw: "Dat  is zo  handig.  Dan word je niet zo moe van  het denken, want anders  doe je niks

als denken, denken .  "
(vrouw/man, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 27.500-37.500, Druktemijders, LPS)

7..)  Ik  heb  hele  lijsten  van  wat we meenemen en  wat we  dus  vorig jaar  over  hadden waarvan je zegt
'dat neem  ik nou niet mee'.  Zulk soort dingen allemaal. Ja, we  gaan niet zomaar weg."
(man, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Druktemijders, RPS)

De taakverdeling tijdens de voorbereidingen is 'traditioneel' te noemen.    Bij de meeste

huishoudens pakte de vrouw alles in en zorgde de man, eventueel met hulp van de kinderen,
dat de spullen in de auto kwamen. Het is de man die ook vaak de vouwwagen of caravan

gereedmaakte en de bankzaken regelde, terwijl de vrouw het huis schoonmaakte en

boodschappen haalde. Al met al besteedden mannelijke respondenten minder tijd aan de
voorbereiding dan hun echtgenotes:

Man: "(...)  Mijnvrouw die doetalle regelarij, ik niet."
Vrouw: "Ik pak alles  in en  ik  pak ook  de  vouwwagen  in."
Man: "lk heb daar geen verstand van. Bij mij komt het niet goed, als ik het doe."
Vrouw: "(...)  Je  moet  zorgen  dat je je  huis  een  beetje  netjes  achterlaat,  en  dat  is wei  iets waar

je de  laatste week wei jlink mee bezig bent."
Man: "Ja,  als je weggaat  dan  wil je  .     of als je  terugkomt  ...  dan  wil je  in een  netjes,  in een

schoon  huis     .  wil je weer  terug."

Vrouw: "Maar goed. daar doe jij verder ook niks aan."
Man: "Nee, ik doe daar niks aan. "
Vrouw: "Nee, jij  haait devouwwagen en je  .    "
Man: "Ik doe nooit wat."
Vrouw: "...  En je klapt hem met mij  open,  dat wij  in  kunnen  pakken.  Je  klapt  hem weer met

mij  dicht en je maakt het  beddengoed meestal vast op de  bedden.  Dat is jouw taak."
Man: "Ja,  ik doe wei wat  h66r."
(vrouw/man, huishouden met kleine kinderen, netto inkomen f 42.500-52.500, Veranderlijke

buitenlandgangers, LPS)

Bijna iedereen had voldoende tijd om de vakantie voor te bereiden. Sommigen begonnen ruim

van tevoren en hadden een paar dagen voor vertrek alles klaar. Anderen deden alles, hoe krap

het ook was, op de laatste avond of dag voor vertrek. De voorbereiding kostte weinig tot zeer
weinig moeite; van alle voorbereidingen vroeg het inpakken nog het meeste denkwerk:
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Vrouw: "(...)  Ik  denk  dat  ik  in  totaal  een  dag  bezig ben  met alles  klaarzetten,  h%?"
Man: "Ja, maarjij  ... jij  denkt wel veel  langer."
Vrouw: "

Ik  denk wel  veel  langer.  Ja,  dat  is  wel .    "
Man: "Kijk,  dan  doe je  het  niet,  maar  dan  ben je d'r  ook  mee  bezig."
Vrouw: "De gedachte 'hoe zullen we het doen',  'wanneer zullen we het doen"'
Man: "Het  organiseren  ben je  langer mee  bezig."
\trouw:                 "Het inpakken moet op een droge dag gebeuren, dus dat is
Man: "Het inpakken  dat  oefen je. Je  bent aan  het  droog oefenen,  h2  Je  hebt  het al  kiaar en

dan  denk je  'dat  moet daar.  dat moet daar.  dat  moet  daar,  dat moet  daar,  die  theedoek
mee,  badhanddoek  (...).  Dat  soon dingen,  dat  doe je  allemaal  van  tevoren."

(vrouw/man, huishouden met kleine kinderen, netto inkomen f 42.500-52.500, Veranderlijke

buitenlandgangers, LPS)

Van alle huishoudens zijn alleen EPS huishoudens op zoek gegaan naar aanvullende c.q.
specifieke informatie met betrekking tot de vakantie(bestemming) voordat men op vakantie

ging. De RPS huishoudens vonden dit wederom niet nodig, omdat men al voor de zoveelste
keer de vakantiebestemming bezocht. LPS huishoudens hadden geen aanvullende informatie
gezocht omdat men geen tijd had gehad. Men probeerde, indien mogelijk, ter plekke fiets- en
wandelroutes te vergaren, een VVV te bezoeken en folders te bekijken. Uit deze nonchalante

houding blijkt nogmaals hoe gering de vakantie bij LPS huishoudens v66r vertrek leefde. In
tabel 5.4 staat vermeld welke externe bronnen in deze fase van het vakantiekeuzeproces door
EPS huishoudens werden geraadpleegd. Zoals aangegeven in paragraaf 3.5 kunnen deze

aanvullende informatiebronnen worden opgevat als nieuwe categorie binnen de transit

markers. Aan de hand van aanvullende bronnen gaat men alvast 'mentaal op reis'. Ging het in
fase twee vooral om commerciele en sociale informatiebronnen, in de voorbereidingsfase van
de vakantie waren met name neutrale informatiebronnen van belang. Ook (massa)mediale
informatiebronnen worden meer geraadpleegd. EPS huishoudens waren zeer gemotiveerd om
informatie te verzamelen, niet alleen v66r vertrek maar ook tijdens de vakantie. De
verzamelde informatie werd door allerlei leden van het reisgezelschap bekeken, dus niet enkel
door vrouwen.

(Dis)satisfactie met de vakantie en voorlopige toekomstplannen (fase 6)8

Naar verwachting was de door de RPS huishoudens ondernomen vakantie weer goed bevallen

('bedoeld gevolg' van de vakantiepraktijk). Mede geenthousiasmeerd door boeken en folders
en de verhalen van anderen wilden toch nia alle huishoudens het komende jaar dezelfde

bestemming bezoeken. Overigens is gebleken dat de helft van de RPS huishoudens ook een
andere vakantiebestemming al jaren achtereen bezoekt. Voor die vakantie was het, evenals
voor de laatste lange vakantie, niet noodzakelijk externe informatiebronnen te raadplegen.

8 Voor enig inzicht in de laatste lange vakantie en de activiteiten die gedurende die vakantie werden ondernomen

(fase 5) wordt terugverwezen naar de paragraaf over betrokkenheid en ervaring als basis van het
vakantiekeuzeproces.
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Tabel 5.4 Geraadpleegde aanvullende externe informatiebronnen door EPS huishoudens
(meerdere bronnen per huishouden mogelijk)

Type informatiebron Aantal
huishoudens

Sociale informatie:

Mond-tot-mond-reclame (verhalen van familie, vrienden, buren, etc.)                        1
(m.b.t. land/streek)
Foto's (van familie, vrienden, buren, etc.) (m.b.t. land/streek)                                   1

Neutrale informatie:

Boeken, reisgidsen (m.b.t. land/streek/provincie/stad of dorp)                                                          9

(in bezit, van anderen, uit bibliotheek)
Landkaart                                                                                                       2
Mondelinge informatie van GGD (m.b.t. inentingen/ziekten)                                    1

Commercitle informatie:

Folders van verkeersbureau (m.b.t. land/streek)                                                           4
Campinggids                                                                                          1

Reisbeschrijving/reisinformatie van reisorganisatie                                                 1
Schriftelijke/mondelinge informatie van ANWB                                                          1

(m.b.t. land/streek/route)
Schriftelijke/mondelinge informatie van vervoersmaatschappijen                                 1
(m.b.t. boottocht/treinreis)

(Massa)mediale informatie:

Teletekst (m.b.t. weersverwachting in land)                                                                 1

TV programma's/documentaires (m.b.t. land)                                                              1
Internet (m.b.t. land/streek/accommodatie (deels commercieel))                                   2

EPS en LPS huishoudens waren in het geheel minder positief over de laatste lange vakantie

gestemd dan RPS huishoudens. Dit is opmerkelijk, omdat met name EPS huishoudens zich

niet kunnen voorstellen dat het aantrekkelijk is jaren achtereen dezelfde vakantiebestemming
te bezoeken zoals RPS huishoudens doen. Huishoudens met een uitgebreid proces kwamen
met verschillende negatieve punten wat betreft vakantie en vakantieland (te toeristisch, te ver,
te afgelegen, weinig te doen, te vermoeiend, etc). Blijkbaar heeft de behoefte aan alles wat
'anders' is ook schaduwkanten c.q. onbedoelde gevolgen. Bovendien is het risicovol, omdat

gekoesterde verwachtingen niet altijd uitkomen. Niettemin was de helft van de EPS
huishoudens  van  plan  in 1998 hetzelfde buitenlands vakantieland te bezoeken, waarvan  een

gering aantal exact dezelfde bestemming. De laatstgenoemden hadden enkel in een folder
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gekeken alvorens de vakantie vast te leggen; het vakantiekeuzeproces was vanwege de
opgedane ervaring dus minder uitgebreid verlopen. De anderen verzamelden ten tijde van het
interview (januari/februari 1998) informatie (boekjes, folders) over een nog onbekende streek.
Het gering aantal EPS huishoudens dat in Nederland op vakantie was geweest, was bezig met
de selectie van geschikte logiesaccommodatie elders in Nederland. Dit gebeurde aan de hand
van folders, boekjes en het met eigen ogen aanschouwen van een aantal bungalowparken.

EPS   huishoudens  die   in   1998 een andere bestemming wilden bezoeken hadden  al
uiteenlopende informatiebronnen geraadpleegd, zoals reisgidsen, boeken, televisie (teletekst,
Turkse zender) en schriftelijke informatie van vervoersmaatschappijen. Uit het bovenstaande

blijkt dat de meeste EPS huishoudens weer op intensieve wijze met de vakantie(s) bezig
waren. Bij de opsomming van de tot dusver ontplooide activiteiten werd nogmaals benadrukt
hoe interessant het was om informatie te verzamelen en te bekijken. Kortom, bij EPS
huishoudens wordt het verzamelen van informatie niet zozeer bepaald door de aard van de te
kiezen vakantie(bestemming) als weI door de interesse in informatie.

Gezien de keuze voor hetzelfde vakantieland en in sommige gevallen dezelfde streek
en plaats is het niet verwonderlijk dat LPS huishoudens minder negatief over de laatste lange

vakantie waren dan degenen met een EPS proces; men had wat dat betreft minder risico
gelopen. Eventuele negatieve punten hadden vooral te maken met faciliteiten op de camping
of in het bungalowpark. Ook al hadden bijna alle LPS huishoudens een plezierige vakantie

gehad, slechts een gering aantal was van plan in 1998 exact dezelfde locatie te bezoeken. De
helft van de LPS huishoudens wilde in hetzelfde land (Nederland/buitenland) op vakantie

gaan, zij het in een andere streek ofop een andere camping of in een ander bungalowpark:

Vrouw: "(...)  Het  is  eigenlijk  al  weer  iets  te  bekend.   We  hebben  het  er  wei  eens  over  gehad  er

weer naar toe  te  gaan  h&,  eerst  toen we  terugkwamen,  maar  .

Man: "Ja, maar  doen we toch niet."
Vrouw: "Nee,  ik geloof het niet hi?  Voor  het huisje, en die hond die had het daar  leuk en die

kon daar nog iets lopen. Ja,  het was weI leuk  "
Man: "We gingen elke dag weg en dan ... als je daar weer naar toe zou gaan is ailes weer

hetzelfde."
Vrouw: "Ja,  dan  kom je  toch  eigenlijk  weer  dezelfde  wegen  over."

(vrouw/man, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 27.500-37.500, Druktemijders, LPS)

Verder hadden sommige LPS huishoudens plannen een land te bezoeken dat men in het
verleden al diverse keren had bezocht en hadden andere huishoudens, waarvan de leden allen

gepensioneerd waren, nog geen enkel idee voor een volgende vakantie. Het feit dat men
bekend is met het te bezoeken vakantieland was voor veel huishoudens met een LPS proces
reden om niet naar informatie over een streek of plaats op zoek te gaan. Ten tijde van het
interview had slechts een gering aantal in een reisgids of brochure van een bungalowpark
gekeken. De verwachting was dat men verder geen informatie zou raadplegen. Kortom,
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huishoudens met een beperkt proces maken opnieuw de indruk minder betrokken te zijn bij de

vakantie(keuze).

(Andere) Factoren van invloed op de uitgebreidheid van het vakantiekeuzeproces
Op basis van het voorgaande en een vergelijking met andere tussen 1991 en 1998 ondernomen
vakanties (korte en lange, in binnen- en buitenland) kan worden geconcludeerd dat de
geinterviewde huishoudens niet altijd op dezelfde wijze het vakantiekeuzeproces doorlopen.
Verschillende factoren beYnvloed(d)en de mate van uitgebreidheid van het keuzeproces. Ten
behoeve van de overzichtelijkheid zullen de belangrijkste factoren hieronder puntsgewijs
worden beschreven, ook al gaat het vaak om een samenhang van verschillende factoren.

Over het algemeen was onder de huishoudens een zelfde basishouding jegens de
vakantie en het verzamelen van informatie terug te vinden. EPS meer dan LPS huishoudens
vonden het in het verleden ook interessant en namen de tijd om informatie te verzamelen, met
name voor de lange vakantie. Zoals vermeld in de voorgaande subparagraaf kozen RPS
huishoudens herhaaldelijk voor dezelfde bestemmingen (in binnen- en buitenland, voor de
korte en lange vakantie), omdat men dat een zeker en rustig gevoel gaf

Wel  of niet  bekend  met de  vakantiebestemming
Het wel of niet bekend zijn met de vakantiebestemming bepaalde in belangrijke mate de
uitgebreidheid van het vakantiekeuzeproces. Hoe onbekender en 'anders' een bestemming
was, des te uitgebreider men het vakantiekeuzeproces had doorlopen. Ofwel, hoe minder men
wist wat men te wachten stond des te meer tijd en moeite men had gestoken in de zoektocht
naar (verschillende vormen van) informatie (in fase 2 en 4):

"(...)  Als je  de  eerste  keer  naar  Andorra  gaat...  ja,  dan  weet je  eigenlijk  helemaal  niet  hoe  het  er  daar
uitziet.  Als je  de  tweede  keer  naar  Polen  gaat  ...  ja,  dan  weet je  echt at  waar je  gaat  skien  en  dan weet

je  al  precies  hoe  het eruit  ziet.  De  informatie  heb je  dan al zeg maar.  Andorra was  nieuw."
(kind, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 52.500-65.000, Laagfrequente

buitenlandgangers, EPS)

Dit gold met name voor EPS en RPS huishoudens. Verscheidene LPS huishoudens waren pas
intensief naar informatie op zoek gegaan als het een vakantie buiten (West-)Europa, naar een
verre bestemming (VS, Israel, etc.), betrof:
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"De Denemarken-vakantie, de Zwitserland-vakantie ... dat is toch binnen Europa. Het klinkt misschien

een beetje, hoe moet ik dat zeggen, blasJ, als je het over voorbereiden hebt. Ik zou me kunnen
voorstellen   . als wij een reis naar China zouden plannen, dat je dan wei van tevoren dingen gaat
lezen.  C    .)  Dan  ga je     .  ik  zou  me  kunnen  voorstelien  dat je  dan  van  te  voren  gaat  uitzoeken wat je  gaat
zien.  Amerika idem  dito. Je bepaait welke streek je naartoe gaat of bijvoorbeeld Indonesie, weet ik veel

ver weg.  Maar  hier binnen  Europa,  waar je toch eigenlijk met de auto naartoe gaat  ... ja,  dan zijn die
voorbereidingen wat mij  betreft  eigenlijk gewoon gelijk."
(vrouw, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Middelfrequente

buitenlandgangers, LPS)

Ook al was het land dat men in Europa bezocht onbekend, men had de idee voldoende
ervaring te hebben opgedaan door vakanties in vergelijkbare landen. Volgens LPS
huishoudens verschilden de binnen- en buitenlandse vakanties weinig van elkaar wat betreft

uitgebreidheid van het doorlopen keuzeproces; in de meeste gevallen werd een folder met

logiesaccommodaties bekeken, gezamenlijk overleg gepleegd en geboekt:

"(...)    Het   is   allemaal   hetzelfde   eigenlijk.   Ja,   je   leest   erover en Maar wij zijn wat dat betreft
makkelijk.  Je  pakt je  kojfer en je  bent weg.  Sommige mensen  die  doen  daar zo  moeilijk over."
(man, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 42.500-52.500, Hoogfrequente buitenlandgangers,

LPS)

Wat betreft de voorbereiding van de vakantie (uitgezonderd de zoektocht naar aanvullende

informatie) was er voor het merendeel van alle huishoudens geen groot verschil tussen een

vakantie in Nederland of het buitenland:

"(...) Je loopt er natuurlijk toch over na te denken ... en net wat ik zeg ... Je bent een week van tevoren
bezig om te bedenken Ja, als wij op vakantie gaan dan zijn de prullenbakken leeg, is de afwas weg,
nou dat soort  geneuzel.  Maar ofje nou naar  Frankrijk gaat of naar  Wierden  gaat,  dat  blilft  hetzeifde.
(...)  Het zijn gewoon van  die  routinehandelingen."

(vrouw, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Middelfrequente

buitenlandgangers, LPS)

Lengte van de vakantie
EPS huishoudens hadden voor de korte vakanties een minder uitgebreid keuzeproces
doorlopen dan voor de lange vakanties, ongeacht het verschil tussen binnen- en buitenland.
Voor verscheidenen was het een kwestie geweest van folder bekijken, reserveren en inpakken,
vergelijkbaar met de stappen die LPS huishoudens voor de lange vakanties ondernamen:

"Er stond  zo'n  aanbieding  in,   ik  denk  'huppee,   boeken'.  Verder  hebben  we  er  niet veel  over  gepraat  of
zo.  Ik  heb  gewoon  opgebeld  naar  m'n  ouders  van   'dat  en  dat  weekend  gaan  we  weg'.   'Oh,  nou,  dat  is

goed'.

(vrouw, huishouden met kleine kinderen, netto inkomen f 27.500-37.500, Nederlandgangers, EPS)
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In vergelijking met de lange vakanties was er minder tijd verstreken tussen het eerste idee en
de uiteindelijke keuze c.q. het boeken en tussen het boeken en de vertrekdatum. Verder had

men weinig tot geen aanvullende informatie verzameld en bekeken, zeker niet voor een korte
binnenlandse vakantie.

Voor het merendeel van de LPS en RPS huishoudens hing de uitgebreidheid van het
vakantiekeuzeproces niet af van de lengte van de vakantie.  Wel was men in sommige gevallen
(nog) sneller tot een keuze gekomen en hoefde men, vanwege het gering aantal dagen, minder
voor te bereiden.

Georganiseerde vakantie
Een reis georganiseerd door een reisorganisatie of -bureau vereiste een beperkter
vakantiekeuzeproces dan een zelfgeorganiseerde vakantie, omdat met de keuze voor een

bepaalde reis alles vaststond (logiesaccommodatie, vervoer, uitstapjes, etc.). In het geval van
een last minute reis verliep het keuzeproces nog minder uitgebreid; was het enkel een kwestie

van, in een zeer kort tijdsbestek, boeken en inpakken. In vergelijking met een niet-
georganiseerde reis (met de auto) werd voor een georganiseerde vakantie nauwkeuriger
nagedacht over hetgeen men aan bagage wilde meenemen (fase 4), gezien de geringere ruimte

per persoon in vliegtuig of bus.

Reisgezelschap
De mate van uitgebreidheid van het keuzeproces hing ook samen met het feit of men een
vakantie met anderen buiten het eigen huishouden had ondernomen. Gezien het groter aantal

uiteenlopende voorkeuren kostte het vaak meer tijd en moeite atvorens men tot een
gezamenlijk besluit kwam (fase 3) en was afgestemd wie wat zou voorbereiden en meenemen

(fase 4). Vooral als men met anderen was gegaan die minder vakantie-ervaring hadden of nog
nooit naar een bepaalde bestemming waren geweest werd er tevoren meer bekeken en

geregeld (door het huishouden zelf):

"(...)  Die  reis  naar  de  Noordkaap  kostte  extra  tijd,  omdat  wij  met  m'n  nichtje  en  d'r  man  gingen  en  die
absoluut niet zoveel gereisd hadden en dit voor  hun een  hele grote reis was.  En dan praat je toch meer
en  de  voorbereiding  doe  je  net  wat  een  andere   insteek  geven.   Als  wij  met  z'n  tweeen  gegaan  waren
hadden we van  'nou, we zien wei'. nemen we boeken mee en we zien wei.  Dit  hadden we  toch een  beege

geregeld van nou ja,  we  steken  hem zo wat  in  elkaar  .    "
(vrouw, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Veranderlijke buitenlandgangers,

EPS)

Omgekeerd, het vakantiekeuzeproces was minder uitgebreid als men met anderen op vakantie

ging die bekend waren met de vakantiebestemming. In dat geval steunde men op de kennis
van die anderen. Hetzelfde gold als men bekenden (vrienden, familie, etc.) had wonen op de
plek van bestemming. Die zorgden ter plekke voor informatie over het land of de streek en
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regelden allerlei zaken (logiesadressen, huurauto, etc.). Hierdoor werd het niet noodzakelijk
bevonden v66r vertrek naar informatie op zoek te gaan.

Tot slot maakte het uit of er kinderen deel uitmaakten van het reisgezelschap. In dat
geval had men meer informatie ingewonnen, omdat men van tevoren duidelijk wilde hebben

o f er op de plek van bestemming voldoende voor hen te doen was.

Type vakantie en vakantieactiviteiten
Bepaalde typen vakanties en vakantieactiviteiten vroegen een uitgebreider proces dan andere.

Zo ging men bij een (zelfgeorganiseerde) rondreis of fietsvakantie intensiever naar informatie
over mogelijke bestemmingen en logiesaccommodaties op zoek dan bij een vakantie waarbij
men op 66n plek bleef In het verlengde hiervan, een verblij f in een bungalowpark enkel om
gebruik te maken van de faciliteiten op het terrein vergde een minder uitgebreide zoektocht
naar informatie over de omgeving dan een vakantie waarbij de bungalow als uitvalsbasis
fungeerde. In geval van een culturele vakantie of stedenreis werd v66r vertrek uitgebreid naar
informatie op zoek gegaan, omdat men eenmaal ter plekke in korte tijd veel wilde bekijken.

Accommodatie en vervoer
Het type logiesaccommodatie hing in belangrijke mate samen met de hoeveelheid tijd die men
kwijt was aan de voorbereiding van de vakantie; in het bijzonder het inpakken van de bagage
en het in orde maken van de spullen (tent, caravan, etc.). Een verblijf in een hotel kostte de
minste inspanning, terwijl een vakantie met de (eigen) tent of caravan de meeste

voorbereiding vroeg. Hetzelfde gold voor een vakantie met de eigen auto. Echter, wat betreft

het bekijken van informatie en het maken van reserveringen was het keuzeproces voor een
vakantie waarbij men reisde met de trein, het vliegtuig of de boot weer uitgebreider van aard.

Conclusie
Tabel 5.5 geeft een samenvatting van de overeenkomsten en verschillen tussen een EPS, LPS
en RPS vakantiekeuzeproces in relatie tot de verschillende vakantiegroepen (zie
onderzoeksvraag 6). Voor de specifieke invulling van de verschillende fasen is gebruik
gemaakt van de verschafte informatie over de laatste lange vakantie in 1997 of 1998.

Anders dan in de gangbare consumententheorieen (zie Engel e.a. 1995; Howard en
Sheth 1969) bevinden RPS huishoudens     zich     niet     voor alle kenmerken     van     het

vakantiekeuzeproces aan de ene en EPS huishoudens aan de andere pool van het EPS-LPS-
RPS continuilm. Zo is voor zowel huishoudens met een EPS als RPS keuzeproces de vakantie
belangrijker dan voor LPS huishoudens. Een ander punt van overeenkomst is dat beide typen
huishoudens behoefte hebben aan zekerheid. Bezoeken RPS huishoudens op grond van deze
behoefte ieder jaar dezelfde vakantiebestemming, EPS huishoudens gaan vanwege de
behoefte aan duidelijkheid en zekerheid actief op zoek naar externe informatie over een
onbekende of deels bekende bestemming. Zoals in de voorgaande subparagrafen is
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aangegeven speelt bij EPS huishoudens ook de interesse in informatie hierbij een belangrijke
rol.

Naar verwachting wordt bij een vakantie in eigen land een minder uitgebreid en dus
routinematiger proces doorlopen dan bij een buitenlandse vakantie, zoals volgt uit de
verschillen tussen een EPS en LPS vakantiekeuzeproces. Opmerkelijk is echter dat de helft
van de huishoudens behorende tot de Nederlandgangers een uitgebreid proces en het viertal
Mixers een beperkt keuzeproces heeft doorlopen voor de laatste lange vakantie in Nederland,
en bijna niemand van deze groepen een routinematig vakantiekeuzeproces. Omgekeerd
impliceerde een buitenlandse vakantie niet altijd een uitgebreid keuzeproces (zie bijv.
Druktemijders). Blijkbaar wordt de wijze waarop een huishouden het vakantiekeuzeproces
doorloopt niet enkel bepaald door de hoeveelheid ervaring met de vakantiebestemming. Dit
stemt overeen met hetgeen aan het begin van de beschrijving van deze dimensie van
routinematig handelen is gesteld; ook andere factoren zijn van invloed op de mate van
uitgebreidheid van het vakantiekeuzeproces. Op basis van tabel 5.5 en het voorgaande kunnen

de volgende, aan elkaar gerelateerde factoren worden genoemd: type vakantieganger (o.a.
betrokkenheid bij de vakantie, interesse in (het zoeken van) informatie, behoefte aan
duidelijkheid en zekerheid), type vakantie (in relatie tot gezinssituatie en inkomen: mate van
georganiseerdheid, type vervoer, type logiesaccommodatie, samenstelling reisgezelschap,

duur vakantie) en vakantieactiviteiten (waar heeft men behoefte aan tijdens de vakantie:

afwisseling, recreatief getinte activiteiten,  etc.).

5.4 Repetitief vakantiegedrag

Inleiding
In hoofdstuk 4 is al ingegaan op het repetitief handelen van de panelleden aan de hand van de
ruimtelijke en temporele sequentie en een maat voor ruimtelijke repetitie. Dit gebeurde op het
niveau van de groep waartoe men behoort (gemiddelden). In de volgende paragrafen zal het
repetitief handelen vanuit het perspectief van de geYnterviewde huishoudens worden belicht.
De besproken vakantieoverzichten hebben verklaringen opgeleverd voor het wel of niet
voorkomen van variaties in gedrag tussen 1991 en 1998 wat betreft vakantiebestemming,
vertrekmaand, duur van de vakantie, logiesvorm, reisgezelschap en vervoermiddel.

Vakantiebestemming
Wat betreft het wel of niet zoeken van variatie in de vakantiebestemming (binnenland versus

buitenland) kunnen de volgende vier categorieen worden onderscheiden: huishoudens die
Nederland en het buitenland als bestemming (min of meer) afwisselden, huishoudens die
(bijna) altijd voor Nederland kozen, huishoudens die (bijna) altijd voor het buitenland kozen
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Tabel 5.5 Kenmerken van een EPS, LPS en RPS vakantiekeuzeproces

Algemene kenmerken/ EPS LPS RPS

BetrokkenheiNErvaring/
Fasen van het keuzeproces Vnl. N, HB, VB, MB, 1 vnl. M, D, MB vnt. D, LB
Algemeen
-binnenlandse bestemming                                             +                                                 ++

-buitenlandse bestemming ++                                                                     +                                                                  +

-gezinssituatle kleindoudere kinder€n wei/geen kinderen oudere/geen kinderen

-inkomen hoog laag/midden midden/hoog

Betrokkenheid
-belangrijkheid ++                                                                     +                                                                 ++

-plezier ++ ++ ++

-rts,co ++                     +

Ervaring geeuweinig ervaring ervanng met land, veel ervaring met
met land/streek evt. met streek/plaats land/streeldplaats

Fasen

Eerile  idee  (fase   t)
-tijdstip voor vertrek 2 jaar tot 4 maanden 8 maanden tot I week 1 jaar tot 2 maanden

-duidelijkheid                                                  + ++ +++

Inwinnen van mfonnatie (fase 2)
-intern geen/weinig geen tot veel zeer veel

-extem veel weinig niel nodig

interessant/leuk om te doen/
bettoefte aan duidelijkheid

-type exteme informatie sociaal/neutraal/ commercied
commercieel/(massa)mediaal

mondeling/schriftelijk/ schriftelijk
visueel

Alternatieven en bestuitvorming
(fase 3)
-overwogen alternatieven ander(e) land/provincie/streek ander(e) land/provincie/dorp geen ander land,

in buitcnland of stad/bungalowpark wei andere provincie/
logiesaccommodatie

-tijdstip keuze/'vastleggen' 10 tot 2 maanden 8 maanden tot 1 week 9 maanden w 1 maand
voor vertrek

Nadere voorbereiding (fase 4)
-inwinnen aanvullende exteme veel geen geen

informatie interessanVIeuk om te doen geen tild/men ziet wei niet nodig

-type exteme informatie sociaal/neutraaV
commercieel/(massa)mediaal

mondeling/schriftelijIUvisueel

Satisfactie (fase 6)                                                          + ++ +++

Noten: Een groter aantal tekens (+) duidt op een hogere -score' op of groter 'belang' van een bepaald kenmerk. Het begrip
'risico' omvat het psychologisch, financieel, sociaal en functioneel risico dat met de vakantie werd geassocieerd. De
afcortingen 'N', 'HB; 'M', 'VB', 'D', 'MB', 'LB' en '1' staan respectievelijk voor 'Nederlandgangers', 'Hoogfrequente
buitenlandgangers', 'Mixers', 'Veranderlijke buitenlandgangers', 'Druktemuders', Middelfrequente buitenlandgangers',
'Laagfrequente buitcnlandgangers' en 'Inactieven'
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en huishoudens die jaarlijks naast Nederland een andere vaste buitenlandse bestemming
bezochten.

De eerste categorie betrof huishoudens die "niet op zoek waren naar iets speciaals" of
de voorkeur gaven aan een zekere afwisseling. Behalve Nederland werd een scala van
buitenlandse bestemmingen genoemd, van dichtbij tot heel ver weg gelegen. Men vond
Nederland een mooi land en gezien de geringe reistijd met name aantrekkelijk voor
nevenvakanties. Het buitenland was geliefd vanwege de onbekende cultuur en ongerepte
natuur. E6n respondent verwoordde die behoefte aan afwisseling als volgt: "ieder land of
iedere streek heeft zijn bekoringen, je moet ze alleen wet willen zien". Niettemin bezocht een

gering aantal huishoudens (en niet alleen degenen met een RPS proces, zie paragraaf 5.3) 66n
ofmeerdere binnen- en buitenlandse bestemmingen met vaste regelmaat. Huishoudens uit alle

vakantiegroepen maakten deel uit van deze categorie.
De tweede categorie huishoudens, waarvan het merendeel uit de vakantiegroepen

Nederlandgangers en Mixers en de overigen uit de groepen Veranderlijke en Laagfrequente

buitenlandgangers en Inactieven, bleef tussen  1991   en 1998 (bijna) altijd  in  Nederland.  Het
betrof vooral gepensioneerden en huishoudens met (kleine) kinderen, die niet te ver weg
wilden gaan. Men hoefde dan niet lang in de auto te zitten en was in geval van nood snel

thuis. Ook het mooie en afwisselende landschap (bossen, zee, strand, etc.), de mogelijkheid

om te fietsen, de bekend- en vertrouwdheid met het land (qua taal, geld, eten, etc.) en de
relatief lage reiskosten vormden belangrijke pluspunten om voor Nederland te kiezen. Wat
betreft het laatste punt, verscheidenen vonden het te duur om in het hoogseizoen met het hele
gezin naar het buitenland te gaan:

"(...)  Ik  denk  dat   Wendy   het   het  beste  onder  woorden  heeD  gebracht  waarom  het  altijd  Nederland  is.

Het financiale  plaatje zit  daaraan en  drie  studerende  kinderen  ... je  kan  gewoon  iets  minder  geld  in de
vakantiebesteding stoppen.  En dan  blijft een  bungalow huren in  Nederland, waar je zelf kan uitmaken
wat je eet en  hoe  duur  dat  ongeveer  is  en  hoeveel  dingen je  in  die  vakantie  doet,  blijft toch  goedkoper
als met  10 man  naar  Spanje vliegen.  (...)  We  hebben  wel  eens  overwogen  om  naar  Engelandle  gaan  en

dat had ik prima voor elkaar. Ik kon voor niet eens zo gek veel geld een mooie caravan huren. (...) En
dan ga je dus  informeren wat de auto overzetten kost of het vliegtuig kost en dan krijg je zo  de schrik
van je  leven,  in  bet  hoogseizoen, wat  dat  kost,  dat je zegt van  ...  Daar schrik je dan zo  van dat je dus
toch maar weer, dat het toch maar weer Nederiand wordt. Ja, dat kost een boel geld "

(vrouw, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 52.500-65.000, Nederlandgangers)

De weinige vakanties die men buiten Nederland had doorgebracht werden veelal door niet-

gezinsleden georganiseerd. Binnen Nederland hadden sommige huishoudens een duidelijke
voorkeur voor een (telkens andere) streek of provincie. Bij anderen hing de plek van
bestemming af van de keuze van de camping ofhet bungalowpark.

Zoals uit paragraaf 5.2 al bleek werd het 'andere' en onbekende karakter van een
buitenlandse bestemming (qua mensen, sfeer, taal, eten, landschap, klimaat, etc.) door
huishoudens behorende tot de Hoogfrequente, Middelfrequente, Laagfrequente en
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Veranderlijke buitenlandgangers en Druktemijders zeer aantrekkelijk gevonden. Veel
huishoudens uit deze groepen, uitgezonderd de Veranderlijke buitenlandgangers, gingen
tussen  1991  en 1998 (bijna) altijd in het buitenland op vakantie, zowel in West-Europa als ver
daarvandaan. Ook al werden tussendoor uiteenlopende bestemmingen bezocht, de helft van
deze huishoudens bezocht met regelmaat een favoriet vakantieland (vnl. Frankrijk), dat als
een tweede vaderland werd beschouwd (zie categorie 1). Nederland werd door huishoudens in
deze categorie enkel gekozen als men een paar dagen naar het strand wilde of zin had om te
fietsen. Het onstabiele weer, de uniformiteit van steden en dorpen, de geringe
klantvriendelijkheid en de grote drukte vormden de belangrijkste redenen om de
hoofdvakantie niet in Nederland (in het hoogseizoen) door te brengen.

"(...)   Dat  vind  ik  echt  het  vervelende  van  Nederland,  altijd  die  massa's  als  het  een  beetje  warm  is.  Je
kan amper bu de kust komen. Dan sta je in een file, afschuwelijk. En dan zit je handdoekje aan
handdoekje,  in de frietlucht."
(vrouw, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Druktemijders)

Een gering aantal (RPS) huishoudens koos ieder jaar zowel voor een Nederlandse als
buitenlandse vaste bestemming. Beide bestemmingen bevielen goed (traditie geworden,
vertrouwd) en werden gewaardeerd vanwege hun specifieke culturele en natuurlijke karakter.

Vertrekmaand
Het merendeel van de 32 huishoudens ging (bijna) ieder jaar in juli of augustus op vakantie,
omdat men gebonden was aan de bouwvakvakantie, een collectieve bedrijfssluiting en/of de
schoolvakantie. Met name het hebben van schoolgaande (klein)kinderen en het werkzaam zijn
in het onderwijs waren bepalende factoren. Wanneer men precies vertrok hing samen met de

vakantiespreiding en de start van de bouwvakvakantie. Ook al waren de meeste

gepensioneerde respondenten niet gebonden, toch ging een aantal altijd in augustus op
vakantie, omdat het dan gezelliger was op de camping of omdat in andere landen de grootste
drukte achter de rug was.

Vele huishoudens hadden naast de zomervakantie ieder jaar in een of meerdere andere
maanden een vakantie ondernomen. Verscheidenen streefden naar een verdeling van vakanties
over het jaar. Meest favoriet waren de kerst-, krokus- en tulpvakantie (voorheen
paasvakantie). Een aantal huishoudens ging niet in de herfstvakantie of het najaar, omdat men

dat, zo vlak na de lange zomervakantie, niet nodig vond. Bovendien wilden met name een
aantal gepensioneerde respondenten niet in de herfst erop uit trekken, omdat het
verenigingsleven dan net van start was gegaan en het weer daar minder toe uitnodigde

(slechter, vroeg donker). Voor andere gepensioneerden was het naseizoen juist aantrekkelijk,
omdat het dan, net als in het voorseizoen, rustiger en goedkoper was.

Uit het oogpunt van drukte en hoge prijzen werden de vakantiemaanden juli en
augustus door een gering aantal huishoudens totaal vermeden. Sommigen van hen vertoonden
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een onregelmatig patroon; men ging ieder jaar in vet'schillende maanden op vakantie,
afhankelijk van hoe het uitkwam. Dat was mogelijk omdat er geen schoolgaande kinderen
deel uitmaakten van het reisgezelschap of omdat men gepensioneerd was. Het feit dat men
niet gebonden was gold ook voor een aantal andere huishoudens, dat ieder jaar wel in dezelfde
maand of maanden buiten het hoogseizoen een vakantie ondernam. Beide categorieen
betroffen voornamelijk huishoudens behorende tot de Veranderlijke buitenlandgangers en
Druktemijders.

Duur van de vakantie
De meeste huishoudens varieerden weinig in gedrag wat betreft de lengte van de
(hoofd)vakanties, onderverdeeld in korte (4 dagen of korter), middellange (5  t/m 8 dagen) en

lange vakanties (9 dagen of langer). Grofweg kunnen de volgende zes categorieen worden
onderscheiden:

• huishoudens met een voorkeur voor korte vakanties
Een zeer gering aantal huishoudens had tussen    1991    en 1998 vooral korte vakanties    in

Nederland ondernomen. Men kon niet langer weg vanwege de verzorging van huisdieren.

• huishoudens met een voorkeur voor vakanties van 8 dagen (middellang)
"Etn week is niet te lang en niet te kort, het is precies goed", was de mening van deze
huishoudens. Langer weg werd te duur of bracht elementen van herhaling met zich mee (in
bungalowpark of op camping), terwijl een kortere vakantie voor hen niet de moeite loonde.

Allen gingen voornamelijk in Nederland op vakantie en behoorden, op 66n huishouden na, tot
de Mixers.

• huishoudens met een voorkeur voor een hoofdvakantie van  15 dagen per jaar (lang)
Met name huishoudens uit de groep Nederlandgangers gaven er de voorkeur aan ieder jaar
twee weken in Nederland op vakantie te gaan. Evenals door de huishoudens uit de vorige

categorie werd een verblijf van 15 dagen precies lang genoeg bevonden; zo was er v66r of na
de vakantie tijd over om thuis te zijn. Huishoudens die op het buitenland waren georienteerd
vonden een vakantie van twee weken in goede verhouding staan tot de benodigde reistijd.

• huishoudens  met een voorkeurvoor een  hoofdvakantievan  15-21  dagenper jaar (lang)
Tot deze categorie behoorden huishoudens uit de groepen Veranderlijke en Middelfrequente
buitenlandgangers, die ieder jaar voor de hoofdvakantie in het buitenland verbleven en daar

gezien de afstand niet korter dan twee weken wilden zijn.
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• Imishoudens  met een voorkeur voor een  hoofdvakantie van  21-40 dagen per jaar  (zeer lang)
In overeenstemming met de resultaten uit hoofdstuk 4 gingen met name huishoudens
behorende tot de Hoogfrequente buitenlandgangers ieder jaar een keer zeer lang naar het
buitenland op vakantie. De andere huishoudens in deze categorie, waarvan een aantal uit de

groep Druktemijders, waren gemiddeld iets minder lang van huis.

• huishoudens met een voorkeur voor vakanties met variabele lengte
Het vakantieoverzicht van huishoudens in deze categorie (allerlei vakantiegroepen,
voornamelijk gepensioneerden) laat een gevarieerd patroon zien. Afhankelijk van de
bestemming en behoefte ging men langer of korter op vakantie.

Naast de hoofdvakantie ondernamen de meeste huishoudens uit de 3e tot en met Se categorie
andere (korte/lange) vakanties per jaar. De (exacte) lengte van deze vakanties was afhankelijk
van de volgende zaken: lengte van de schoolvakantie(s), samenstelling van het reisgezelschap
(met anderen minder lang weg), hoeveelheid resterende vakantiedagen, mogelijkheid van
opnemen onbetaald verlof, kosten   van   een reis (korter verblij f in hotel) en lengte   van   het

arrangement (i.v.m. huur accommodatie: weekend, midweek, week, etc.; lengte van
georganiseerde reis). De korte en middellange vakantie vonden vaak dichter bij huis (in
Nederland, Belgie, Duitsland) plaats dan de lange. Uitzondering vormde een aantal

huishoudens dat de langere vakanties in een eigen logiesaccommodatie (huis, boot) in
Nederland doorbracht.

Bij een aantal huishoudens komt (bijna) geen korte vakanties in het overzicht voor.
Redenen hiervoor zijn dat men een korte vakantie in verhouding tot de lengte van het verblijf
teveel werk vond, men de vakantiedagen liever opspaarde voor een langere reis of dat men
een kort uitstapje niet als aantrekkelijk genoeg beschouwde. Voor het vieren van een
bruiloftsfeest en het uittesten van de caravan werd een uitzondering gemaakt.

Logiesvorm

"Fons  Jansen  heeft  ooit  gezegd  'een  tent   is  het  hele  jaar  kromliggen  om  14  dagen  krom  te  kunnen

liggen' en  daar is alles  mee  gezegd."
(vrouw, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 52.500-65.000, Nederlandgangers)

Bij de bespreking van de keuze voor bepaalde logiesvormen kwam meer dan bij de andere

aspecten naar voren waar de voorkeur niet naar uit ging. Voor respondenten die vaak in een
bungalow verbleven, waren de tent en caravan of vouwwagen geen geschikte opties. Deze
logiesvormen boden te weinig comfort en privacy, waren relatief duur in aanschaf en

onderhoud, en vereisten het bezit van een auto. Omgekeerd vonden bezitters van een tent of

vouwwagen een verblijf in een bungalow minder aantrekkelijk. Het kostte niet alleen meer
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geld, het was ook minder gemakkelijk met andere vakantiegangers in contact te komen, laat
staan rond te trekken. Het hotel als logiesvorm werd door beide groepen het minst positief

beoordeeld; het werd niet geschikt geacht voor een vakantie met (kleine) kinderen, men
voelde zich er niet 'vrij' (teveel regels, teveel 'op de klok', aanwezigheid van anderen) en
men vond het een prijzige accommodatie in vergelijking met de caravan of bungalow. Alleen
tijdens een georganiseerde reis en een bezoek aan een grote stad werd in een hotel overnacht.

Een groot aantal huishoudens verbleef tussen  1991  en 1998 (bijna) altijd in een zelfde

type logiesaccommodatie, waarvan sommigen in een bungalow of vakantiehuisje

(Nederlandgangers) en de anderen in een hotel, appartement, vouwwagen of tent. Bij
eveneens een groot aantal andere huishoudens kwamen allerlei logiesvormen in het overzicht

voor, zij het dat een bepaalde logiesvorm er in frequentie duidelijk uitsprong, met name de

bungalow ofcaravan c.q. vouwwagen. Een gering aantal huishoudens had geen voorkeur voor

een bepaalde logiesvorm; de keuze hing onder meer samen met de duur van de vakantie, de

grootte van het reisgezelschap en het seizoen waarin de vakantie werd ondernomen.

Reisgezelschap
Van de huishoudens ging het merendeel (bijna) altijd of met het eigen gezin c.q. huishouden

of met anderen op vakantie. De eerste categorie koos voor het eigen huishouden, omdat men

dan geen rekening met anderen hoefde te houden. De zeldzame keren dat men met vrienden of

familieleden op pad was gegaan was v66r vertrek duidelijk afgestemd wat een ieder wilde.

Huishoudens in deze categorie behoorden allen tot de op het buitenland georienteerde

vakantiegroepen (vnl. Hoog- en Laagfrequente buitenlandgangers, Druktemijders). Dit in
tegenstelling tot de tweede categorie, waarin zich alle huishoudens behorende tot de

Nederlandgangers bevonden. Huishoudens in deze categorie gingen bijna altijd met
familieleden, vrienden of buren op vakantie, omdat men dat gezelliger vond, men het goed
met elkaar kon vinden, de eigen kinderen met andere kinderen konden spelen en, niet
onbelangrijk, men de kosten van de logiesaccommodatie kon delen.

Een combinatie van de hierboven beschreven redenen werd naar voren gebracht door
de overige huishoudens: degenen die vooral met het eigen huishouden of met anderen op pad

gingen en degenen die de vakanties met het eigen gezin en met anderen afwisselden.

Sommigen brachten de hoofd- of grote vakantie met het eigen gezin door en de korte

vakanties met familie ofvrienden.

Vervoermiddel
Bijna de helft van de huishoudens had alle vakanties tussen 1991 en 1998 met de auto
ondernomen. Met dit vervoermiddel kon men meenemen wat men wilde en was men vrij om
te gaan en te staan waar men wilde, ook ter plekke. Bovendien werd het een relatief goedkoop

en snel vervoermiddel gevonden, in tegenstelling tot de bus en trein. Voor een gering aantal
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huishoudens was de auto onmisbaar, vanwege het trekken van de caravan en omdat men
wegens een handicap niet in staat was met het openbaar vervoer te reizen.

De overige huishoudens gingen om vergelijkbare redenen voornamelijk met de auto op
vakantie. Echter, afhankelijk van de te overbruggen afstand en het type vakantie (bijv.
georganiseerde reis, naar grote (buitenlandse) stad) ging men ook geregeld met het vliegtuig,
de bus, trein en/of fiets.

Conclusie
Ten aanzien van onderzoeksvraag 7 kan worden geconcludeerd dat het merendeel van de
geYnterviewde huishoudens tussen  1991  en 1998 (korte termijn) repetitief handelde wat betreft
de keuze van de vakantiebestemming (binnenland versus buitenland), vertrekmaand, duur,
logiesvorm, reisgezelschap en vervoermiddel. Zoals blijkt uit het voorgaande bepaalden
uiteenlopende persoonsgebonden en contextuele factoren waarom men wel of niet repetitief
handelde.

Meer dan tweederde ging (bijna) altijd 6f in Nederland (vnl. Nederlandgangers,
Mixers) 6f in (een favoriet land in) het buitenland (vnl. Hoog-, Middel- en Laagfrequente
buitenlandgangers, Druktemijders) 6f in Nederland en een vaste buitenlandse bestemming op
vakantie. Een dergelijke keuze hing af van achtergrondkenmerken (leeftijd, gezinssituatie,
financiele middelen, etc.), behoeften (dichtbij, bekend versus ver weg, onbekend) en
contextuele factoren (cultuur, natuur, klimaat). De overige huishoudens, die tot allerlei
vakantiegroepen behoorden, wisselden Nederland en het buitenland als vakantiebestemming
af of bezochten ieder jaar Nederland en een vaste buitenlandse bestemming.

Wat betreft vertrekmaand; veel huishoudens gingen in de maanden juli en augustus en
eventueel op andere vaste tijdstippen verspreid over het jaar op pad. Uitzondering vormde een

gering aantal dat niet aan het tijdstip van de school- en bouwvakvakantie(s) en collectieve

bedrijfssluiting (vakantiespreiding) gebonden was en zodoende op willekeurige momenten
kon vertrekken.

Zoals al werd geconcludeerd vertoonde men ook weinig variatie in gedrag wat betreft
de lengte van de (hoofd)vakanties. De meeste huishoudens hadden, in relatie tot de groep
waartoe men behoorde, een duidelijke voorkeur voor een korte, middellange, lange of zeer
lange (hoofd)vakantie. Bij diegenen die een lange of zeer lange hoofdvakantie ondernamen
varieerde wel de lengte van de overige vakanties binnen een zelfde jaar, afhankelijk van (een
combinatie van) persoonsgebonden en contextuele factoren (o.a. resterende financiele
middelen, lengte schoolvakantie, lengte arrangement, resterende vakantiedagen). Bij een zeer
gering aantal huishoudens kon geen patroon in de lengte van de vakanties worden ontdekt.

Eveneens een zeer gering aantal huishoudens handelde niet repetitief wat betreft de
keuze van de logiesvorm; deze werd bepaald door vakantieduur, seizoen en reisgezelschap.
De meeste huishoudens logeerden (bijna) altijd of zeer frequent in een zelfde type
accommodatie.
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Een vergelijkbare conclusie kan worden getrokken voor de keuze van het reisgezelschap. Het
merendeel van de huishoudens ging (bijna) altijd 6f met het eigen gezin ofhuishouden (Hoog-
en Laagfrequente buitenlandgangers, Druktemijders) 6f met anderen (Nederlandgangers) op
stap, afhankelijk van de behoefte aan vrijheid (geen rekening met anderen) en gemak
(gezelligheid, delen van kosten, etc.). De overige huishoudens vertoonden een wat
afwisselender patroon door vooral  met het eigen huishouden o f met anderen op pad te gaan of
de vakanties met anderen en het eigen huishouden afte wisselen.

Tot slot is gekeken naar het repetitief handelen wat betreft de keuze van het
vervoermiddel. Uit de interviews is gebleken dat de helft van de huishoudens repetitief
handelde door altijd met de auto op vakantie te gaan. De andere helft koos zeer regelmatig
voor de auto, maar afhankelijk van de afstand en het type vakantie ook wel eens voor een
ander vervoermiddel.

5.5      Invloed van persoonlijke en contextuele veranderingen op het vakantiegedrag

Inleiding
Ten behoeve van deze dimensie wordt gebruik gemaakt van individuele vakantiebiografieen
(tot aan vaste relatie/huwelijk) en die van het huishouden als geheel (zie ook Dahles en Lange
1994a/b). Gezien haar recente karakter zal de periode 1991-1998 er worden uitgelicht. Verder
wordt een beschrijving gegeven van veranderingen in het vakantiegedrag die de ondervraagde
huishoudens in de nabije toekomst verwachten.

Veranderingen in het vakantiegedrag tot heden

Vakantiegedrag van vroeger tot nu (1990)
Uit de vakantiebiografieen van de gernterviewde 56 volwassenen is gebleken dat het
vakantiegedrag door de jaren heen veranderde als gevolg van wijzigingen in de persoonlijke
en contextuele situatie. Veel oudere respondenten (boven de 50 jaar) waren in hun kindetjaren
niet op vakantie geweest, omdat er geen geld voor vakantie was (groot gezin), hun ouders

weinig vakantiedagen hadden, er oorlog heerste en men thuis op de boerderij of in de winkel
moest helpen. Volgens verscheidene respondenten was het in de buurt of familie ook niet
'gewoon' om op vakantie te gaan:

"Toen  hoorde je  nog  niet van  op vakantie  gaan.  Dat waren  directeuren  of zoiets  die  gingen wei,  maar
de gewone mensen niet en zeker niet de anne mensen. Want dat was grote schande als die op vakantie

gingen ... van andere mensen centen moesten  leven. "
(man, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 27.500-37.500, Veranderlijke buitenlandgangers)
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Tijdens de vakantie ging men af en toe logeren bij kennissen of familie of een dagje uit in
eigen land op de brommer of de fiets, ook toen men al verloofd of pas getrouwd was. Een

enkeling had v66r de verlovings- of verkeringstijd met vrienden of vriendinnen in Nederland

gekampeerd of een jongerenreis ondernomen. In de eerste jaren van het huwelijk hadden

velen geen geld en tijd voor vakantie:

"Ze zeuren nou wei over vakantie. Toen kreeg een arbeider 66n week vakantie. Ik zat op een
vrachtwagen  en  dan  was  het  zo  dan  had je  een  week  vakantie  en  dan  had je  Mee  dagen  vakantie  gehad

en   dan   ging  je   daagles   weg.   En   dan   kwam   de   baas   'joh,   d'r   leg   een  schuit   daar   en   die  mot  gelost
worden.  Ken je morgen ...?' Ja,  ik zeg  'ik heb toch vakantie  ...?'  'Ja maar die schuit ...'  En dan ging je
weer dan was weer un dag of een halve dag of een dag van je vakantie om. Ik bedoel
Tegenwoordig  hebben  ze  snipperdagen en ze  hebben zoveel  dagen vakantie.  Had je vroeger met  .    was
woeger niet."
(man, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 27.500-37.500, Mixers)

Men ondernam hooguit een uitstapje naar de dierentuin, een pretpark of het strand. Eenmaal
in de fase van het hebben van kinderen gingen velen (wel eens) op vakantie; in Nederland of
eerst in Nederland en later over de grens. Sommige beschouwden de vakantie met het eigen

gezin als de eerste 'echte' vakantie. Vakantie werd mogeljk, omdat men het financieel beter

kreeg. Naast een algehele stijging van de welvaart en de instelling van het vakantiegeld, ging
men zelf, de partner of samen (meer) geld verdienen. Bovendien nam het aantal

vakantiedagen in de loop van de jaren toe. Bij een aantal huishoudens duurde het, onder
andere vanwege het kopen van een huis, nog enige tijd voordat men op vakantie ging:

"We zijn getrouwd. Toen zijn we bu zijn vader en moeder boven gekomen. Met un kamer en op de
vliering slapen. Toen zijn er Mee kinderen geboren. Toen raakte zijn vader uitgewerkt. En toen zaten

we  met  Mee  kieine  kinderen  boven  z'n  hoofd.   Dus   toen  moesten  we  wat  anders.   Toen  hebben  we  van
armoe eigenlijk een  huis  gekocht,  omdat we  geen  huurhuis  konden  krijgen.  En  daar  hebben we jaren
dan dit opknappen, dan dat opknappen. We zijn eigenlijk pas echt met de kinderen met vakantie geweest

ik denk dat  de oudste  toen  een jaar of  14/15  was. "

(vrouw, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 27.500-37.500, Mixers)

Ook een aantal andere respondenten ging, toen men het financieel eenmaal beter kreeg, niet

gelijk op vakantie. Volgens hen was die behoefte er niet, omdat men van vroeger uit
onvoldoende was gemotiveerd o f had geleerd om op vakantie te gaan:

"(...)  Als  de vakantie al niet zo  d'r in zit dan hedde ook niet de  behoefte om weg te gaan."

(vrouw, gezin met oudere kinderen, netto inkomen f 27.500-37.500, Inactieven)
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"Ik  denk  dat  als je  van  huis  uit  nooit  zoveel  op  vakantie  ging  dat je  daar  dan  ook niet  zo'n  behoefte  aan
hebt, denk ik hoor. Ik weet ook niet waar het anders aan zou ... Kijk, ik vind het hartstikke leuk als ik
weg ben  hoor.  Maar het  is ook niet zo  dat  ik per se  op vakantie moet of zo, want ik heb het  hier thuis  net

zo goed naar m'n zin eigenlijk, moet ik  heel eerlijk zeggen."
(vrouw, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 27.500-37.500, Mixers)

Hierbij moet de kritische kanttekening worden geplaatst dat deze respondenten deel
uitmaakten van de relatief minder bedeelde huishoudens. De geringe financiele middelen
waarover men beschikte werden eerder besteed aan het kopen van een huis, auto of andere

(noodzakelijke) zaken dan aan vakantie.
De meeste 'jongere' volwassenen (tussen de 30 en 50 jaar) waren als kind wel (eens)

in Nederland of het buitenland op vakantie geweest; in een (eigen) huisje, pension,

jeugdherberg ofmet de tent. Ook het scouting- ofjeugdkamp en het mee op vakantie gaan met
anderen werden door hen genoemd. Zoals geconcludeerd door Dahles en Lange (1994a/b)
hadden deze 'vakantiebricoleurs' (midlifers) het op vakantie gaan meer 'meegekregen' dan de
oudere generatie. In de periode voordat zij een vaste relatie kregen bezochten verscheidenen

samen met een familielid, vriend of vriendin een of meerdere Europese landen (voornamelijk
Groot-Brittannie, Duitsland, Belgie). Dit patroon werd voortgezet en in bepaalde gevallen
versterkt toen men een vaste partner had gevonden of net was getrouwd, kortom de deur uit

was, en men over meer geld beschikte. Daardoor werd het ook mogelijk een auto aan te
schaffen, waarvan men tijdens de vakantie dankbaar gebruikmaakte. Sommige huishoudens

gingen, toen de kinderen nog jong waren, een aantal jaren in eigen land of tijdelijk niet op
vakantie. Dit had meestal met een combinatie van redenen te maken:

"In  de jaren  '80   zijn wij  niet op vakantie  geweest.  Toen  hadden we pas ons  huisje gekocht en toen was
ik zwanger van deze mevrouw (wijzend naar de oudste dochter, BB) en toen was de hypotheekrente /3%
en toen moesten we elk dubbeltje omdraaien om het hoofd boven water te houden. Dus een vakantie zat
er  toen  niet  in.  Ik  ben  bewust  gestopt  met  werken  toen  .     we wilden een  groot  gezin  ...  dat is  Qpk gelukt.

We  hebben  bewust gekozen voor een  groot gezin en een paar jaar geen vakantie.  We  hebben die jaren
ook zelfs geeneens een auto gehad. Dat zat er gewoon niet in. We konden wei eens een dagje naar een
pretpark of dat soort  dingen.  Maar  dat  moet  ik ook eerlijk zeggen  ... je  had  toen  prachtige zomers.  We

kochten  voor  de  kinderen  een  zwemabonnement  en  we  zaten  hele  zomers  in  het  zwembad.  (...)   Later  .
werden  de  kinderen wat  groter,  de  hypotheekrente  zakte  wat  en  toen  kreeg je  het  pas  beter.  Toen was  er

eigenlijk  pas  geld voor  een auto  ... ja,  en voor vakantie."
(vrouw, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 52.500-65.000, Nederlandgangers)

Het kopen van een huis en het stoppen met werken door de vrouw vanwege de komst van
kinderen waren ook voor andere respondenten redenen om tijdelijk niet of minder op vakantie

te gaan. In plaats daarvan werden soms dagtochtjes ondernomen. Met het groter worden van
de kinderen pakten vele huishoudens het oude patroon weer op. Het waren voornarnelijk
huishoudens uit de vakantiegroepen Hoog- en Laagfrequente buitenlandgangers en
Druktemijders die met oudere kinderen naar het buitenland gingen. Een gering aantal
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respondenten, dat nu tussen de dertig en veertig jaar is, gaf aan ook met jonge kinderen al naar
het buitenland te gaan. Op het eerste oog lijkt hun vakantiepatroon door de komst van
kinderen niet zoveel te zijn veranderd. Nadere ondervraging leert echter dat qua bestemming
en activiteiten de vakantie een duidelijk andere invulling heeft gekregen, men richt haar meer
naar de kinderen:

"Het  is  omgeslagen  voor  mij  in  ieder  geval  du  moment  dat jezelf kinderen  krijgt     .  verantwoording  hebt
eigenlijk in feite om die kinderen een fijne val=ntie  te bezorgen, zoals je die zelf hebt ervaren.  Dat vind

ik een enorme omslag. De ervaringen de  vakantie  die  wij  met  z'n  tweein  zonder  kinderen  hebben  is
ook  duidelijk  een  andere vakantie,  dan  wanneer je  met  kinderen  gaat."
(vrouw, huishouden met oudere kinderen, netto inkomen f 65.000-80.000, Middelfrequente

buitenlandgangers)

Vakantiegedrag  van  1991  tot  1998

Verschuivingen  in het vakantiegedrag tussen  1991  en  1998, een geringere tijdsspanne, hingen
vooral samen met veranderingen in de gezinssituatie. Meest genoemde reden om in een
bepaald jaar of meerdere jaren ineens niet of minder op vakantie te gaan was de (naderende)
geboorte van een kind, het feit dat een of meerdere kinderen nog te klein werden bevonden

(voor een bepaalde vakantie) en het ziek zijn of overlijden van een gezins- of familielid (zie
ook Decrop 1999:61). Voor anderen,    met    name een aantal huishoudens onder    de

Nederlandgangers en Mixers, was het kopen van een huis of auto en het werkloos raken
vanuit financieel oogpunt een belemmerende factor geweest.

Bij verschillende huishoudens was de verschuiving naar meer of minder vakanties per
jaar niet slechts 'tijdelijk' van aard, maar betrof het een geleidelijke toe- of afname tussen
1991 en 1998. Reden voor een toename was het hebben van meer financiele middelen:

"(...) Het gaat veel makkelijker.  Ik bedoel, nu kunnen we ons, ja met alle respect, gewoon  ... echt, niet
alles veroorloven, dat is heel veel gezegd. Maar wij hoeven niet te kijken van 'nou, dat kunnen we wei of
dat  kunnen  we  nia'.   Ik  bedoel      .  ja,   dat  is   een   hele  erge   luxe,   maar  dat   is   gewoon  wel  makkelijk.   Ik

bedoel, we gaan ergens staan en dan zien we na drie weken weI wat we moeten betalen. Ja, dat klinkt
heel  decadent.  maar  dat is  gewoon  ...  wij  kijken  niet van tevoren  van  'oh.  dit  kost zoveel"'

(man, huishouden met kleine kinderen, netto inkomen f 80.000 en meer, Laagfrequente

buitenlandgangers)

Andere redenen waren: een grotere druk op het werk (vakantie meer 'nodig'), het hebben van
meer tijd (niet meer werken, minder sociale verplichtingen), het de deur uit gaan van
kinderen, een grotere voorkeur voor vaker kort op vakantie, het gaan huren van een
seizoensplaats, het ouder worden van kinderen (gemakkelijker op vakantie, kinderen horen
van andere kinderen over vakantie), de stimulerende rol van de partner om weg te gaan en de

bewustwording 'dat het nu nog kan'. Neem bijvoorbeeld het volgende oudere echtpaar:
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Man: 7..)  Ten  eerste werk je  niet  meer,  dus je  hebt  er  tijd  genoeg voor.  Ten  tweede  gaat  ze
van  het  standpunt uit  'nou  kan  het  nog,  als  het  straks  wat  ...  als je  ouwer  wordt'.  Kijk

maar  naar  m'n  dgen  familie,  dan  raakt  er  hier  heen  een  weg  dan  raaki  er  daar  een

weg en dan kan die niet meer en die  krijgt wat."
Vrouw: "(...)De   kinderen  zeggen   steeds   'gaan   als  juilie   zin   hebben   ...   jullie   doen   het   zo

graag'."
Man: "En waarom zou je  het  dan  niet  doen?"
(vrouw / man, huishouden zonder kinderen, netto inkomen f 27.500-37.500, Mixers)

Een afname van het aantal vakanties hing samen met een afname van het besteedbaar
inkomen (kinderen die gaan studeren, kopen huis, etc.), het duurder worden van de
hoofdvakantie (verder weg, duurdere logiesaccommodatie) waardoor er minder geld voor
andere vakanties overbleef, het niet altijd meer van huis willen zijn als men vrij was en de
geboorte van een aantal kinderen waardoor een korte vakantie minder aantrekkelijk werd
(teveel werk in verhouding tot het aantal dagen).

Bij een aantal huishoudens konden enige specifieke veranderingen met betrekking tot
de keuze van de vakantiebestemming, vertrekmaand, duur van de vakantie en de logiesvorm
tussen  1991   en 1998 worden waargenomen. Twee huishoudens waren steeds verder  weg  op
vakantie gegaan, omdat men "het er van wilde nemen zolang het nog kon" nu de kinderen de
deur uit waren. In overeenstemming met het voorgaande waren de komst van kinderen, het op
leeftijd raken en de aankoop van een plaatsgebonden logiesaccommodatie (boot, stacaravan)
belangrijke redenen om vaker in eigen land op vakantie te gaan. Vermeldenswaardig is dat
een aantal (RPS) huishoudens nog steeds dezelfde bestemming bezoekt ondanks het feit dat
de kinderen niet meer meegaan. Het ouder worden van de kinderen ((niet meer) naar school)
en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd waren redenen om vaker ofjuist minder

vaak gedurende de schoolvakantie(s) of het hoogseizoen op vakantie te gaan. Bij een paar
huishoudens konden wat betreft de lengte van de vakanties veranderingen worden

waargenomen. Ging de een de laatste jaren langer op vakantie vanwege een verruiming van
financiele middelen en omdat men het op vakantie gaan steeds leuker vond. De ander ging
minder lang weg, omdat de kinderen, nu ze ouder werden, het plezieriger vonden om langer
bij  huis  te  zijn  in de vakantie. Een aantal huishoudens veranderde tussen   1991   en   1998  in

gedrag wat betreft de keuze van de logiesaccommodatie. Zo gingen bepaalde huishoudens niet
meer met de vouwwagen maar met de tent of in een huisje, omdat men de vouwwagen "teveel
gedoe" vond. Een ander huishouden verruilde om dezelfde reden de eigen kampeerauto voor
een gehuurde caravan. Tot slot een gezin dat een steeds luxere logiesvorm koos; de voorkeur
verschoof van tent via caravan naar hotel. Dit werd mede ingegeven door het feit dat de
kinderen  niet  meer op vakantie meegingen  en men ouder  werd  (verg. Hout 1993:81-92,  97-
98).

149



Veranderingen in het toekomstig vakantiegedrag
De interviewvraag 'Wat zou uw vakantiegedrag kunnen doen veranderen in de nabije
toekomst?' leverde een vergelijkbare reeks van veranderende persoonlijke omstandigheden

op. Echter, de gevolgen voor het vakantiegedrag werden specifieker aangeduid dan bij de
bespreking van het vakantieverleden het geval was. De meest genoemde veranderingen in de
persoonlijke of huishoudenssfeer betroffen het ouder worden van kinderen, het de deur uit
gaan c.q. niet meer meegaan van kinderen op vakantie en een verslechterende gezondheid
(verg. Hout 1993:59-63, 99-100). Huishoudens  met  nu nog jonge kinderen willen   als   de

kinderen ouder worden verder weg, buiten Nederland, op vakantie gaan en een actievere
vakantie houden. Het feit dat de kinderen over een aantal jaren niet meer mee gaan impliceert
dat men vanaf dat moment geen 'kindgerichte' vakantie meer hoeft te ondernemen.  Dit zou de

volgende consequenties kunnen hebben voor het vakantiegedrag: frequenter buiten het
hoogseizoen op vakantie, vaker een verre bestemming bezoeken, niet meer op de camping
verblijven, langere vakanties ondernemen en vaker georganiseerd op reis gaan. Ook een
verslechterende gezondheid zal het toekomstig vakantiegedrag beYnvloeden, ook al willen de

(gepensioneerde) respondenten hun huidige patroon zo lang mogelijk volhouden. Indien nodig
past men zich aan de omstandigheden aan door bijvoorbeeld minder lang maar vaker op
vakantie te gaan, een vakantie met reisbegeleiding te kiezen, niet te ver weg te gaan (in het

buitenland) zodat men minder lang hoeft te reizen, vaker voor vakantie in Nederland te
blijven, niet meer te vliegen en in plaats van een tent of caravan een bungalow of appartement
te kiezen. Andere genoemde veranderingen in de persoonlijke of gezinssituatie van invloed op

het vakantiegedrag zijn een verslechterende gezondheid van een familielid, het overlijden van
een ziek familielid waarover men geen zorg meer hoeft te dragen, de naderende pensionering
van (een van) beide partners, het kopen van een huis en de komst van een kind. Wat betreft de
laatste twee veranderingen, men verwacht dat de komst van een kind en het kopen van een
huis de vakantie (tijdelijk) (financieel) in de weg zullen staan. Over de pensionering zijn de
meningen verdeeld; de een verwacht minder geld te kunnen besteden en daardoor vaker voor
vakantie in Nederland te blijven', de ander denkt meer te kunnen reizen. Het wegvallen van de
zorg voor een ziek familielid kan betekenen dat men frequenter op vakantie gaat. De
respondenten verwachten dichter in de buurt te blijven als de gezondheid van een van de
familieleden achteruitgaat.

Conclusie

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de respondenten c.q.
huishoudens gedurende de levensloop of op de lange tel:mijn beschouwd, niet routinematig
handelen. Door veranderingen in de persoonsgebonden en contextuele factoren treden en

9 Uit Toerisme en recreatie in cd»s 2000 (Nederlands Bureau voor Toerisme/Centraal Bureau voor de Statistiek
2000) blijkt dat Nederlandse toeristen tijdens een buitenlandse vakantie meer dan 4,5 keer zoveel per persoon per

dag uitgeven dan in geval van een binnenlandse vakantie.
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traden er veranderingen op in het vakantiegedrag, zowel op individueel als huishoudensniveau

(zie onderzoeksvraag 8).
Wat betreft de contextuele factoren kan worden gesteld dat de verbeterde welvaart er

toe geleid heeft dat velen vaker en zo mogelijk verder weg op vakantie konden gegaan. Door
de economische groei ging men relatief meer verdienen, steeg het aantal vakantie- en vrije
dagen en kreeg men de beschikking over vakantiegeld. De komst van de auto zorgde ervoor
dat men zich makkelijker kon verplaatsen, voor zover men in de gelegenheid was een
automobiel aan te schaffen. Mede dankzij dergelijke veranderingen is het steeds 'gewoner'

geworden op vakantie te gaan en is de behoefte aan vakantie in een stroomversnelling geraakt.
Met name de jong volwassen respondenten hebben de vruchten mogen plukken van de
groeiende welvaart; in tegenstelling tot de oudere groep respondenten zijn zij opgegroeid met
het fenomeen vakantie.

Naast en in relatie tot verschillende contextuele factoren bepaalden veranderingen in

de persoonlijke of gezinssituatie waarom het vakantiegedrag niet als routinematig is op te
vatten. De volgende, uiteenlopende, factoren beYnvloedden het aantal vakanties in positieve
zin: een verbetering van de financiele positie (vanaf het moment dat men het ouderlijk huis
verliet, ging werken, een vaste relatie kreeg en/of ging trouwen), het groter worden van
kinderen, het de deur uit gaan van kinderen, een toenemende druk op het werk, een
wegvallende zorg voor (zieke) familieleden, een toename van de vrije tijd (vanaf het moment

van pensionering), de bewustwording 'dat het nu nog kon', de stimulerende invloed van de

partner en het huren van een seizoensplaats. In lijn hiermee waren een afname van het
besteedbaar inkomen (vanwege het kopen van een huis, auto of andere zaken, het stoppen met
werken door een van de partners, het werkloos raken, het gaan studeren van kinderen), het
ziek worden of overlijden van een gezins- of familielid en het hebben van een of meerdere

(zeer) jonge kinderen belangrijke motieven om tijdelijk minder of niet op vakantie te gaan. In
principe kwamen dergelijke veranderingen bij respondenten uit allerlei vakantiegroepen naar
voren, zij het dat respondenten onder de Nederlandgangers en Mixers relatief vaker op een
gebrek aan financiele middelen duidden.

Ook wat betreft vakantiebestemming, vakantieseizoen, lengle van de vakantie,

invulling van de vakantie, mate van georganiseerdheid, logiesaccommodatie en vervoermiddel
handelden de meeste respondenten niet routinematig. De komst van een kind c.q. het hebben
van jonge kinderen, het op leeftijd raken, het met pensioen gaan (minder besteedbaar

inkomen), een slechtere gezondheid (zelf of van een gezins- of familielid) en de aankoop van
een plaatsgebonden logiesaccommodatie vormden redenen om (tijdelijk) vaker in Nederland
op vakantie te gaan. Daarentegen genoot het buitenland, met name bij huishoudens onder de

Hoog- en Laagfrequente buitenlandgangers en Druktemijders, de voorkeur als kinderen ouder
werden of niet meer mee gingen. Slechts een gering aantal huishoudens ging vanaf het
moment dat de kinderen de deur uit waren nog steeds naar dezelfde bestemming in Nederland
of het buitenland. Vanaf het moment dat de kinderen leerplichtig waren nam het aantal

151



vakanties in het hoogseizoen toe, terwijl later (als de kinderen ouder werden of niet meer mee

gingen, vanaf de pensionering) het voor- en naseizoen meer in zicht kwamen. Een hoger
besteedbaar inkomen en het niet meer mee gaan van de kinderen waren belangrijke
argumenten om langer op vakantie te gaan. Een slechtere gezondheid kon verschillende
veranderingen tot gevolg hebben: men ging minder lang op vakantie, koos voor een luxere
logiesaccommodatie, ging georganiseerd op pad  en/0f besloot  niet  meer te vliegen. Omdat de
kinderen niet meer mee gingen kozen sommige huishoudens voor een luxere logiesvorm en
georganiseerde reis. Tenslotte wat betreft de invulling van de vakantie; met oudere kinderen
werd een actievere vakantie ondernomen.

5.6        Motieven voor een vakantie in Nederland of het buitenland

In de paragrafen in dit hoofdstuk komen diverse beweegredenen naar voren waarom

vakantiegangers uit verschillende groepen voor een vakantie in Nederland of het buitenland
hebben gekozen. Daarmee kan een antwoord worden gegeven op onderzoeksvraag 4. In
overeenstemming met de resultaten  uit het kwantitatief deelonderzoek ondernamen met  name

gepensioneerden (oudere leeftijd, slechtere gezondheid) en huishoudens met (kleine) kinderen

uit de groepen Nederlandgangers en Mixers (en enkele onder de Veranderlijke en
Laagfrequente buitenlandgangers en Inactieven) een binnenlandse vakantie.

Uit de interviews blijkt ook waarom men deze keuze maakte, hetgeen een interessante

aanvulling is op de resultaten uit het voorgaande hoofdstuk. Nederland was aantrekkelijk
vanwege het mooie en afwisselende landschap, de mogelijkheid om te fietsen, de geringe

reistijd en de lage (reis)kosten en de bekend- en vertrouwdheid met het land. Vooral

gernterviewden uit de groepen Hoog-, Middel- en Laagfrequente buitenlandgangers,

Veranderlijke buitenlandgangers en Druktemijders benadrukten waarom men het buitenland

aantrekkelijker vond als vakantiebestemming. Dit had te maken met de niet-Nederlandse

cultuur (taal, geld, eten, mensen, sfeer, etc.) en natuur en het aangenamer klimaat. Voor
huishoudens uit deze groepen was Nederland wel geschikt voor een nevenvakantie. Voor een
vakantie in het hoogseizoen vond men Nederland te druk. Bovendien vormden de uniformiteit
van steden en dorpen en de geringe klantvriendelijkheid in Nederland geen pluspunten om in
eigen land op pad te gaan. Met name gezinnen met oudere kinderen kozen voor een
buitentandse vakantie; een resultaat dat eveneens overeenstemt met de resultaten uit de
kwantitatieve analyses. Een gering aantal respondenten had geen duidelijke voorkeur voor een
vakantie in Nederland of het buitenland; beide typen bestemmingen waren aantrekkelijk
vanwege hun specifieke culturele en natuurlijke karakter. Deze respondenten behoorden tot
allerlei vakantiegroepen.
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5.7 Beantwoording probleemstelling

Op basis van de beantwoording van de 8 onderzoeksvragen in hoofdstuk 4 en 5 kan een
globale conclusie worden getrokken ten aanzien van de twee hoofdvragen uit de
probleemstelling. In het volgende, afsluitende hoofdstuk wordt in relatie tot het conceptueel

kader in hoofdstuk 2 nader op de onderzoeksresultaten en probleemstelling gereflecteerd. Wat
betreft de eerste hoofdvraag; op basis van uiteenlopende persoons- en contextgebonden
factoren kunnen verschillende groepen Nederlandse vakantiegangers worden onderscheiden in

de vakantiekeuze, en in het bijzonder in de keuze voor een binnen- of buitenlandse

vakantiebestemming.
De beantwoording van de tweede hoofdvraag is minder eenduidig, omdat huishoudens

behorende tot de onderscheiden groepen in meer of mindere mate routinematig handelen wat
betreft vakantie, vakantiegedrag en vakantiekeuzeproces. De vakantie kan over het algemeen
vooral als een andere, minder vertrouwde werkelijkheid worden opgevat (dimensie 1). Vanuit

het oogpunt van deze dimensie wordt het handelen dus niet of nauwelijks gekenmerkt door
(alledaagse) routine(matigheid). Opgemerkt moet echter worden dat een vakantie in eigen
land door meer routine wordt gekenmerkt dan een buitenlandse vakantie. Wat betreft het

vakantiegedrag is gekeken naar de mate van repetitie bij opeenvolgende vakanties en de mate
waarin het gedrag wijzigt door de jaren heen (dimensie 3 en 4). Hieruit blijkt dat bij
opeenvolgende vakanties veelal routinematig wordt gehandeld, gezien de repetitie van
vakantiebestemming, vertrekmaand, duur van de vakantie, logiesvorm, reisgezelschap en
vervoermiddel. Daarentegen is gedurende de levensloop, als gevolg van veranderingen in de
persoons- en contextgebonden factoren, weinig sprake van routinematigheid. Door bepaalde

veranderingen wijzigde in de meeste gevallen het vakantiegedrag, waaronder de keuze van de

vakantiebestemming. Wat betreft het vakantiekeuzeproces kan worden geconcludeerd dat de
meeste groepen niet routinematig handelden; men liep een beperkt of uitgebreid proces door.
Voor een lange vakantie in eigen land werd voornamelijk een beperkt vakantiekeuzeproces
doorlopen.

Tot slot, uit de beschrijving van de onderzoeksresultaten is gebleken dat de indeling
van de respondenten in acht verschillende vakantiegroepen (zie hoofdstuk 4) weinig tot
uitdrukking komt in de antwoorden in hoofdstuk 5. Zowel bij de motivering van een binnen-
of buitenlandse vakantie als wat betreft de behoefte aan vertrouwde of minder vertrouwde

aspecten op vakantie (dimensie   1) is eerder sprake  van een tweedeling (binnenland- versus

buitenlandgangers) dan een achtdeling, ook al komen de voorkeuren (grotendeels) overeen
met de dominante vakantieorientatie van de betreffende groep. Deze tweedeling komt ook
terug bij redenen van repetitie (dimensie 3) qua vakantiebestemming en reisgezelschap. Bij de
repetitie qua duur van de vakantie kwamen de verschillen tussen de acht groepen wel tot

uitdrukking in de antwoorden. Bij de overige vakantieaspecten (vertrekmaand, logiesvorm,
vervoermiddel) werden geen verschillen tussen de acht groepen gevonden. Weinig verschillen
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tussen de groepen kwamen ook naar voren wat betreft dimensie 4 (veranderend

vakantiegedrag). De groepen verschilden wel grotendeels in de wijze waarop het
vakantiekeuzeproces voor de laatste lange vakantie werd doorlopen (dimensie 2). Kortom, ten
aanzien van veel onderdelen van het interviewschema hebben de huishoudens behorende tot
verschillende vakantiegroepen geen afwijkende antwoorden gegeven. De motiveringen voor
bepaalde vakantiekeuzes kwamen grotendeels overeen, ook al verschilden de afzonderlijke
vakantiepatronen. Debet hieraan is dat sommige vakantiegroepen, vanuit kwantitatief oogpunt
beschouwd, in geringe mate van elkaar verschilden en dat deze nuances niet bij alle vragen
van het diepte-interview een rol speelden. Desalniettemin is meer helderheid verkregen over
de groepen waarvoor in het kwantitatieve deelonderzoek weinig significante verbanden

werden gevonden: Mixers, Veranderlijke buitenlandgangers en Inactieven. In die zin is een

handhaving van de acht groepen bij de selectie van huishoudens voor de interviews relevant

geweest.
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6 Slotbeschouwing

6.1 Inleiding

In dit boek is verslag gedaan van een studie naar de vakantiekeuze van Nederlandse toeristen

en de rol van routines daarin. Nadruk lag op de keuze van de vakantiebestemming, in het
bijzonder het verschil tussen binnen- en buitenland. De studie beoogde, mede aan de hand van

empirisch onderzoek, een bijdrage te leveren aan de kennis en theorievorming over de
vakantiekeuze. De achterliggende probleemstelling luidde:

1.  Op basis van welke factoren kunnen verschillende groepen Nederlandse
vakantiegangers worden onderscheiden in de vakantiekeuze?

2.  In hoeverre worden vakantie, vakantiegedrag en vakantiekeuzeproces by de
onderscheiden groepen gekenmerkt door routine(matigheid)?

In deze slotbeschouwing wordt aan de hand van de onderzoeksresultaten een antwoord op
deze vragen geformuleerd. Daarnaast komt de betekenis van de uitkomsten voor toekomstig
onderzoek en het beleid van overheid en toeristisch bedrij fsleven aan bod. Paragraaf 6.2 start

met een korte terugblik op het gevolgde onderzoeksproces. In aansluiting daarop worden in

paragraaf 6.3, in het licht van het conceptueel kader c.q. vakantiekeuzemodel, de resultaten
besproken. Vervolgens vindt in paragraaf 6.4 een reflectie op de tweeledige probleemstelling,
het achterliggende doel van deze studie en de titel van dit boek plaats. Dit hoofdstuk en boek
wordt afgesloten met enige kritische punten voor interventie door overheid en toeristisch
bedrijfsleven en suggesties voor toekomstig onderzoek.

6.2 Terugblik

Aanleiding van het onderzoek
De laatste decennia zijn Nederlandse toeristen frequenter in het buitenland op vakantie

gegaan. Ook al worden de korte vakanties nog overwegend in eigen land doorgebracht, het
aantal lange buitenlandse vakanties groeit gestaag. De populariteit van het buitenland blijkt
ook uit de verdeling van de vakantiebestedingen; in het buitenland wordt meer dan vier keer
zoveel uitgegeven  dan in eigen  land (NRIT 1995-2000).  Met  name de grotere kennis  over
buitenlandse bestemmingen, de stijging van het inkomen, autobezit en aantal goedkope

pakketreizen en de daling van de vliegprijzen hebben tot de trend geleid dat Nederlanders
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steeds minder in eigen land op vakantie gaan. Het lijkt erop alsof de mobiliteit van de
Nederlander niet meer kan en mag worden afgeremd (zie Bosma 1995a; Kroon  1995). Uit een
aantal onderzoeken volgt echter dat het vanuit ecologisch en economisch oogpunt beter zou

zijn als Nederlanders vaker kiezen voor een vakantie in eigen land. Neemt enerzijds de
luchtvervuiling en het verbruik van energie en grondstoffen af, anderzijds leidt een toename
van het aantal binnenlandse vakanties tot een evenwichtiger reisverkeersbalans en meer
werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sector (zie Baggerman en Verhoeven 1993;
Beckers 1994a/b; 1995a/b; NBT  1998;  Raad voor het Natuurbeheer 1994). Kortom, de keuze
voor een vakantie in eigen land heeft uiteenlopende positieve (onbedoelde) gevolgen voor
Nederland. Een belangrijk onderdeel van de strategie om het binnenlands toerisme te
bevorderen of tenminste te handhaven is om te achterhalen waarom en op welke wijze
Nederlandse toeristen voor een bepaalde vakantiebestemming kiezen. Dergelijke kennis kan
door de overheid    en het toeristisch bedrij fsleven worden gebruikt    bij de promotie    en
ontwikkeling van het product 'Nederland-vakantieland'.

Uit een evaluatie van studies over vakantie en vakantie(keuze)gedrag van de
Nederlander is gebleken dat de huidige kennis over de vakantiekeuze, en in het bijzonder de
keuze  van de vakantiebestemming, beperkt  is (o.a. Blok-Van der Voort 1977; Hessels  1973;
Hout 1993; Katteler  en   De   Boer 1986; Oppedijk   van   Veen 1982; Stichting Toerisme   &
Recreatie AVN 1998). Dergelijke studies kunnen veelal worden gekarakteriseerd als
verouderd en fragmentarisch. Daarnaast worden zij nauwelijks theoretisch 6n empirisch
onderbouwd, wordt geen inzicht verschaft in het daadwerkelijk verloop van het
vakantiekeuzeproces, wordt sequentiele informatie in gebruikte databestanden onbenut

gelaten en vindt geen discussie plaats over de vraag hoe 'gewoon' de vakantie inmiddels is

geworden. Deze kritiekpunten hebben, in samenhang met de relevantie voor beleid, aanleiding
gegeven tot het onderzoek dat in dit boek werd beschreven.

Conceptueel kader
Er is een uitvoerige literatuurstudie verricht om de probleemstelling uit paragraaf 6.1 uit te
werken in een aantal onderzoeksvragen. Daarbij werd als eerste aandacht besteed aan de notie
van hoe 'gewoon' het op vakantie gaan is. Refererend aan theoretici als Urry (1993; 1995),
Lengkeek (1994; 19968), Kerstens (1968; 1972), Cohen (1979), Hessels (1973) en Richards

(1996) werd gesteld dat de vakantie zowel door alledaagse als niet-alledaagse aspecten wordt

gekenmerkt. Met andere woorden, de vakantie bevat kenmerken die haar zowel tot iets
gewoons als ongewoons maken in vergelijking met het leven van alledag. De verwevenheid

van (aspecten van) de vakantie met het dagelijkse leven kon worden verbonden aan theorieen

over McDisneysering en virtueel reizen als kenmerk van post-toerisme (zie Feifer 1985 in
Urry 1993; Van der Poel 1999; Ritzer en Liska 1997; Rojek 1993).

Voor een nadere conceptualisering van de rol van routines in de vakantiekeuze was
meer inzicht in het handelen van vakantiegangers noodzakelijk. Daarom is, aan de hand van
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verschillende benaderingen, vervolgens ingegaan op de factoren die de vakantiekeuze

beYnvloeden. Hiertoe werden theorieen over vakantiekeuzeprocessen (o.a. Crompton 1992;

Lee     en     Crompton     1992;     Mansfeld     1992;     Van     Raaij     en     Francken 1984), stated

preference/choice gedrag (o.a. Louviere en Timmermans 1990; Oppewal en Timmermans

1992), attractiesystemen (Leiper 1990), situationele factoren (Katteler en  De  Boer (1986))  en

vakantiestijlen (Dahles en Lange 1994a/b) besproken. De verkenning van de betreffende
theorieen en keuzemodellen heeft tot de constatering geleid dat er tot op heden geen integraal

beeld van de keuze van de vakantie(bestemming) bestaat; in iedere theorie of benadering

wordt op bepaalde specifieke factoren gefocust.
Om tot een gerntegreerde benadering van de vakantiekeuze te komen is

gebruikgemaakt van de structuratietheorie van Giddens. Zijn stratificatiemodel (Giddens

1979; 1987), het daarop gebaseerde handelingsmodel van Van der Poel (1993; 1999) en de
reeds bestudeerde theorieen hebben geleid tot de constructie van een vakantiekeuzemodel (zie
figuur 2.1/3.1). In dit model komen verschillende contextuele en persoonsgebonden factoren

voor die van invloed kunnen zijn op de vakantiepraktijk; het in tijd en ruimte gesitueerde

vakantiegedrag van de Nederlander. De vakantiepraktijk heeft zowel bedoelde als onbedoelde
gevolgen die op hun beurt het toekomstig handelen bepalen. Deze terugkoppeling geeft aan

dat de vakantiekeuze telkens opnieuw wordt gemaakt, hetgeen tot variatie of herhaling in het

vakantiegedrag leidt. Uit Giddens' (1984; 1987) conceptualisatie volgt dat de
vakantiepraktijk, zijnde gestuurd door de 'automatische piloot' van het praktisch bewustzijn,
voornamelijk wordt gekarakteriseerd door routinematigheid. Vraag is echter in hoeverre het
handelen van vakantiegangers daadwerkelijk wordt gekenmerkt door routines en ten aanzien

van welke aspecten. Om dit nader te onderzoeken werden in relatie tot het
vakantiekeuzemodel en de bestudeerde theorieen en concepten vier dimensies van

routinematig handelen onderscheiden: de mate van vertrouwdheid van de vakantie; de mate

van uitgebreidheid van het vakantiekeuzeproces; de mate van repetitief vakantiegedrag;  en de
mate waarin het vakantiegedrag verandert bij wijzigingen in de persoons- en contextgebonden
factoren. Op basis van deze dimensies en de factoren in het vakantiekeuzemodel is de
tweeledige probleemstelling uitgewerkt in een achttal onderzoeksvragen (zie paragraaf 3.1).

Methoden van onderzoek
Ter beantwoording van de onderzoeksvragen werden twee onderzoeksmethoden gehanteerd:

secundaire analyse van statistisch materiaal en semi-gestructureerde diepte-interviews. Voor
de secundaire analyse, die is gestart met het samenstellen van verschillende groepen
Nederlandse vakantiegangers, is gebruikgemaakt van een longitudinaal gegevensbestand van
het CVO. Dit bestand bevatte informatie over het vakantiegedrag gedurende vier jaren (1991-
1994)  van 1163 respondenten. Ten behoeve  van de derde dimensie van routinematigheid
(mate van repetitief gedrag) zijn de respondenten geclusterd op basis van hun
vakantiegeschiedenis. Onderliggende kenmerken van de te construeren typologie werden
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ontleend aan tijd-ruimte onderzoek (o.a. Beckers en Raaijmakers 1991; Zerubavel 1981). Het
ging om temporele (duur, temporele locatie, sequentie, frequentie) en ruimtelijke kenmerken

(locatie, sequentie, ruimtelijke repetitie). Uitgaande van deze kenmerken werd de
vakantiegeschiedenis van iedere respondent weergegeven in een string of sequentie. Een
sequence alignment methode werd toegepast om de mate van overeenkomst tussen de
vakantiegeschiedenissen te bepalen. Op grond van de pairwise alignment scores en het
dendrogram konden acht groepen vakantiegangers worden onderscheiden.

De groepsindeling vormde het kader waaruit de respondenten voor de diepte-
interviews zijn geselecteerd. Uit iedere groep werden vier huishoudens geselecteerd, die
verschilden wat betreft gezinssamenstelling en hoogte van het inkomen. De interviewvragen
waren gebaseerd op de vier dimensies van routinematig handelen, waarvan de mate van
repetitief vakantiegedrag gedeeltelijk werd geanalyseerd in het kwantitatieve deel. De
interviewprotocollen zijn geanalyseerd aan de hand van intradomeinanalyse. Hierdoor werd
het mogelijk zowel binnen een groep als tussen groepen te vergelijken.

6.3      Reflectie op de onderzoeksresultaten

Segmentatie van Nederlandse vakantiegangers
Voor de typering van het vakantiegedrag van de acht groepen zijn de onderliggende temporele
en mimtelijke kenmerken van de typologie berekend. Hiermee kon een antwoord worden

geformuleerd op onderzoeksvraag   1. Edn groep bleek voornamelijk op Nederland   als
vakantiebestemming georienteerd te zijn (Nederlandgangers). Twee groepen vertoonden een

gemixte vakantieorientatie (Mixers en Inactieven). Drie van de vijf op het buitenland

georienteerde groepen gingen (in afnemende mate) vooral in het hoogseizoen op vakantie

(respectievelijk Hoog-, Middel- en Laagfrequente buitenlandgangers). De groepen
Veranderlijke buitenlandgangers en Druktemijders gingen meer gespreid over het jaar op
vakantie. Een opmerkelijk resultaat was dat gemiddeld beschouwd alle groepen zowel in
Nederland als in het buitenland op vakantie gingen, ook al verschilden de voorkeuren

duidelijk per groep. Uit de berekeningen bleek dat de acht groepen in meer of mindere mate
verschilden op alle temporele en ruimtelijke kenmerken. Veranderlijke buitenlandgangers en
Druktemijders verschilden vooral van elkaar wat betreft de temporele sequentie; de volgorde
van vertrekmaanden bij opeenvolgende vakanties.

Factoren van invloed op de vakantiekeuze
Om te achterhalen welke factoren samenhingen met de vakantiekeuze van respondenten uit de
acht groepen (onderzoeksvraag 2) is een gecombineerde CHAID en logit analyse uitgevoerd.
De vakantiekeuze van de groepen, hetgeen tot uitdrukking komt in de vakantiepraktijk
(vakantiegedrag in tijd en ruimte), was gerelateerd aan een of meerdere persoonsgebonden
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factoren. Van de in figuur 3.1 vermelde achtergrondkenmerken waren de mate van
stedelijkheid en het aantal gewerkte uren per week van (zeer) gering belang in de
vakantiekeuze. De op Nederland georienteerde vakantiegroepen (Nederlandgangers, Mixers,

Inactieven) onderscheidden zich vooral van de andere groepen wat betreft

gezinssamenstelling en leeftijd. Met name gepensioneerden (oudere leeftijd) en huishoudens

met (kleine) kinderen kozen relatief vaker voor een vakantie in eigen land. Dit resultaat werd

door de interviews ondersteund, zij het dat een zeer gering aantal gepensioneerden en
gezinnen met kinderen dat in Nederland op vakantie ging niet altijd tot de op Nederland

georienteerde vakantiegroepen behoorde.

De  interviews,  met  name de bespreking  van de dimensies   1,3  en 4, hebben  een

belangrijke aanvulling op de kwantitatieve analyse geleverd, omdat daardoor ook duidelijk is
geworden waarom Nederlandgangers, Mixers en sommige Inactieven (relatief vaak) in eigen

land bleven (onderzoeksvraag 4). Geconcludeerd kan worden dat dit zowel met contextuele

als (andere) persoonsgebonden factoren te maken had. Persoonsgebonden factoren betroffen

de bekend- en vertrouwdheid met Nederland (ervaring), een slechte(re) gezondheid (hogere
leeftijd) en de aankoop van een plaatsgebonden logiesaccommodatie. In relatie tot het
vakantiekeuzemodel hingen contextuele factoren samen met de fysieke kenmerken van

Nederland (mooi en afwisselend landschap, geschiktheid om te fietsen), het aanbod van
voorzieningen (veel fietspaden), de geringe afstand (niet te ver weg, geringe reistijd en -

kosten) en het feit dat men in dezelfde cultuur verblijft (zelfde taal, geld, eten, etc.).
Opgemerkt moet worden dat, ook al hadden Nederlandgangers, Mixers en enkele Inactieven

onderling een afwijkend vakantiepatroon en verschilden hun achtergrondkenmerken, hun
beweegredenen grotendeels overeenkwamen. Hetzelfde, maar dan voor de motivatie om naar
het buitenland te gaan, gold voor de overige vakantiegroepen. Zij gaven de voorkeur aan het
buitenland vanwege de niet-Nederlandse cultuur aldaar (qua taal, eten, geld, mensen,

bouwstijl, etc.), de aard van het aanbod in Nederland (drukte, uniformiteit van steden en

dorpen, geringe klantvriendelijkheid, minder aantrekkelijke sfeer), de fysieke kenrnerken van
Nederland (natuur, minder aangenaam klimaat/onstabiel weer) en het feit dat Nederland 'te

dichtbij' was (geringe afstand). Dergelijke contextuele factoren konden indirect ook worden

verklaard op grond van persoonsgebonden factoren als de behoefte aan afwisseling c.q.
minder vertrouwde zaken (zie volgende subparagraaf). Dat Nederland door de op het
buitenland georienteerde vakantiegangers wel geschikt werd bevonden voor een
nevenvakantie hing samen met bepaalde fysieke kenmerken van Nederland (aanwezigheid
van strand) en het aanbod van voorzieningen (fietspaden). In overeenstemming met de
resultaten uit de CHAID en loglineaire analyse waren met name gezinnen met oudere

kinderen op het buitenland georienteerd. Een aantal respondenten, behorende tot verschillende

vakantiegroepen, had geen duidelijke voorkeur voor binnen- of buitenland; zij werden beiden

aantrekkelijk gevonden vanwege natuurlijke en structurele condities (cultuur, natuur, etc.).
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Mate waarin Nederlandse vakantiegangers routinematig handelen

Vertrouwdheid van de vakantie

Op grond van de interviews kan worden geconcludeerd dat de vakantie in een aantal

opzichten moet worden beschouwd als een weinig vertrouwde aangelegenheid c.q.
contrasterende werkelijkheid in vergelijking met de alledaagse praktijk (onderzoeksvraag 5).
Dit houdt verband met de specifieke invulling van de facetten uit het arousal-novelty
construct van Lee en Crompton (1992) en de werkelijkheidsparameters van Lengkeek (1994;
1996a). Ten eerste biedt de vakantie de mogelijkheid de dagelijkse routine en sleur te
ontvluchten (boredom alleviation), hetgeen iets zegt over de betekenis van vakantie voor
mensen. Ten tweede is sprake van een change·from routine gezien de behoefte aan een andere
ruimtelijke locatie, een doorbreking van de alledaagse tijdsstructuur en socialiteit, het zien van
andere dingen en het ondernemen van andere activiteiten. Door de ervaring van het 'andere'
vindt de vakantieganger zicllzelf als het ware weer terug. Wat betreft de ruimtelijke locatie;
met name respondenten onder de Hoog-, Middel- en Laagfrequente buitenlandgangers,
Veranderlijke buitenlandgangers en Druktemijders prefereren het buitenland vanwege de niet-
alledaagse, niet-Nederlandse cultuur en natuur (andere aard van het aanbod, taal, fysieke

kenmerken, etc.). Dergelijke factoren spelen niet of nauwelijks een rol bij respondenten uit de
groepen Nederlandgangers, Mixers en, in mindere mate, Inactieven. De veronderstelling
gedaan in paragraaf 2.6 lijkt dus te worden ondersteund door de interviewuitkomsten; wat
betreft de ruimtelijke omgeving hebben de op Nederland georienteerde vakantiegroepen
minder behoefte aan afwisseling en kunnen zij dus worden gekarakteriseerd als novelty-
avoiding. Op vakantie in eigen land is 'vertrouwder' dan een reis naar het buitenland. Dit
bleek ook uit hetgeen in de voorgaande paragraaf is gezegd over factoren die van invloed zijn
op de vakantiek«9p basis van de daar getrokken conclusies moet worden opgemerkt dat
de behoefte aan vertrouwheid ten aanzien van de bestemmingskeuze in relatie moet worden

gezien met persoonsgerelateerde factoren als het hebben van (kleine) kinderen, een hogere
leeftijd en slechtere

gezondhei ren
derde contrasteert de vakantie met de dagelijkse praktijk

wat betreft de behoefte aan onverwachte en ongeplande gebeurtenissen (surprise). Op
vakantie is er behoefte aan een bepaalde mate van spontaniteit en minder aan het nastreven
van doeleinden die ook in het dagelijkse leven centraal staan. Met name een lange vakantie
biedt ruimte voor spontane invallen en activiteiten en het loslaten van de
bewustzijnsspanning. Natuurlijk is het mogelijk dat op vakantie weer andere doeleinden

belangrijk worden.
De vakantie komt overeen met de dagelijkse praktijk wat betreft de geringe behoefte

aan avontuur (thrill'). Weinig respondenten ondernemen echt risicovolle activiteiten om
daarmee hun angsten  en  twij fels  op de proef te stellen. Men geeft liever de voorkeur  aan  een

'veilig avontuur', zoals Hessels reeds in 1973 naar voren bracht. De vakantie vertoont verder
gelijkenissen met het leven van alledag wat betreft huishoudelijke taakverdeling, behoefte aan
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comfort, v66rkomen van onderlinge conflicten en gedragingen. De andere regelmaat,

invulling en setting geeft de respondenten echter het allesoverheersende gevoel dat de
vakantie een andere werkelijkheid impliceert.

Door de mate van vertrouwdheid van de vakantie en de daaraan gerelateerde behoeften

te analyseren is indirect ook ingegaan op het (algemene) doel dat de vakantie voor de

ondenraagde vakantiegangers heeft ofwel de bedoelde gevolgen van de vakantiepraktijk. Aan
het bovenstaande kunnen uiteenlopende doeleinden van Nederlandse toeristen worden

ontleend, zoals het bekijken en ondernemen van 'andere' activiteiten, het vermijden van
avontuur en leven op de klok en het ontvluchten van alledaagse verplichtingen.

Uitgebreidheid van het vakantiekeuzeproces
Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat huishoudens behorende tot verschillende groepen

Nederlandse vakantiegangers het vakantiekeuzeproces op uiteenlopende wijze hebben

doorlopen (zie onderzoeksvraag 6). De eerder geconstateerde tweedeling 'Nederland- versus

buitenlandgangers' onder de huishoudens kwam bij deze dimensie van routinematig handelen

niet   terug.   Bij   vij f  van   de acht groepen vakantiegangers liepen de huishoudens alle typen

keuzeprocessen door. Bij de ondervraagde Mixers kon enkel een beperkt vakantiekeuzeproces
worden onderscheiden, terwij 1 onder huishoudens behorende    tot de Druktemijders     en

Middelfrequente buitenlandgangers respectievelijk geen EPS en RPS vakantiekeuzeproces
voorkwam. Verschil tussen huishoudens met een LPS en EPS proces was dat de

eerstgenoemden relatief veel gepensioneerden omvatten en respondenten met een lager netto

(gezins)inkomen perjaar.
In overeenstemming met de uitgangspunten in economisch getinte theorieen over het

(vakantie)keuzeproces (o.a. Crompton 1992; Engel   e.a. 1995; Howard en Sheth    1969;

Louviere en Timmermans 1990; Mansfeld  1992; Van Raaij en Francken 1984) behoefde  een

vakantie in (het bekend geachte) Nederland in de meeste gevallen een minder uitgebreid

proces dan een buitenlandse reis. Het ging vooral om een LPS vakantiekeuzeproces, waarbij
interne informatie een belangrijkere rol speelde dan de actieve zoektocht naar externe

informatie. Met andere woorden, men werd meer gestuurd door de automatische piloot van
het praktisch bewustzijn dan door het discursief bewustzijn. De keuze van Nederland als

vakantiebestemming en daaraan verbonden zaken betrof een weinig expliciet beredeneerde,

weinig rationele afweging gedurende een relatief korte planningsperiode. Dit in tegenstelling
tot de keuze van huishoudens met een EPS proces, die veelal in het (deels) onbekende

buitenland op vakantie gingen. Zij liepen een uitgebreid vakantiekeuzeproces door vanwege
de geringere ervaring (weinig interne informatie) met de vakantiebestemming en het grotere
risico dat aan de keuze was verbonden. Door het groter psychologisch, financieel, sociaal

en/of functioneel risico was men meer betrokken bij de vakantiekeuze. Externe informatie
over de vakantiebestemming werd door EPS huishoudens zowel in fase 2 als 4 van het
vakantiekeuzeproces geraadpleegd; toevoeging van fase 4 (nadere voorbereiding van de
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vakantie) aan de vacation sequence van Van Raaij en Francken (ibid.) was dus relevant en
heeft aanvullende gegevens opgeleverd. Informatiebronnen die in de voorbereidingsfase van
het keuzeproces werden geraadpleegd konden worden opgevat als transit markers (zie Leiper

1990). Aan de hand van dergelijke bronnen ging men alvast 'mentaal' op vakantie. Een
overeenkomst tussen EPS en LPS huishoudens was dat zij een gering aantal alternatieven
hadden overwogen. Verder moet worden opgemerkt dat EPS en RPS huishoudens
overeenkwamen wat betreft de belangrijkheid van de vakantie en de behoefte aan zekerheid.
De behoefte aan zekerheid kwam echter tot uitdrukking in een uiteenlopende vormgeving van
de vakantiepraktijk.

De veronderstelling dat het vakantiekeuzeproces een steeds routinematiger karakter

krijgt door meer ervaring met het op vakantie gaan wordt niet geheel door de
onderzoeksresultaten ondersteund. Door verschillende EPS huishoudens werd, ongeacht de
hoeveelheid vakantie-ervaring, voor iedere vakantie een uitgebreid keuzeproces doorlopen. Zo
hadden zelfs enkele huishoudens die voor de zoveelste keer in Nederland op vakantie gingen
een EPS vakantiekeuzeproces doorlopen. Met name de behoefte aan duidelijkheid, maar ook
de interesse in informatie karakteriseerden dergelijke EPS huishoudens. Wat betreft het laatste

kan ook een link worden gelegd met de eerste dimensie van routinematig handelen, de mate
van vertrouwdheid van de vakantie. Het feit dat EPS huishoudens niet enkel informatie
raadpleegden ten behoeve van de keuze van de vakantie(bestemming) maar ook vanwege de

interesse in bijvoorbeeld het te bezoeken land, impliceert dat hun vakantie geen ware 'breuk'
met het alledaagse leven vormde Voorbereidingen in de zin van het bestuderen van
informatie zorgden ervoor dat de vakantie en dagelijkse praktijk van deze huishoudens in
elkaars verlengde komen te liggen (zie Richards 19963) Kortom, vanuit dimensie    1

beredeneerd handelen veel EPS huishoudens routinematig; is de vakantie een vertrouwde

aangelegenheid in vergelijking met het dagelijkse leven
Uit de onderzoeksresultaten volgt dat ook andere factoren dan de hoeveelheid ervaring

met de vakantiebestemming en/of het type vakantie en de betrokkenheid, zoals veelal
benadrukt in economisch getinte theorieen, de uitgebreidheid van het vakantiekeuzeproces

bepaalden. De mate van uitgebreidheid hing ook samen met het type vakantieganger (o.a.
interesse in (het zoeken van) informatie, behoefte aan duidelijkheid en zekerheid), type
vakantie (mate van georganiseerdheid, type vervoer, type logiesaccommodatie, samenstelling
reisgezelschap, duur vakantie) en vakantieactiviteiten (behoefte aan afwisseling, recreatief

getinte activiteiten, etc.). Heeft de analyse van de uitgebreidheid van het vakantiekeuzeproces
kennis opgeleverd over de zoektocht naar informatiebronnen (informatieverwerving), doel
van de studie was niet om in te gaan op de cognitieve verwerking van informatie door de
respondenten. 'Informatieverwerking' stond echter wel in figuur 2.1/3.1 bij de
persoonsgebonden factoren vermeld.

In het kader van onderzoeksvraag 6 zijn niet enkel de eerste vier fasen van het
vakantiekeuzeproces besproken, maar werd ook over de daadwerkelijke vakantie (fase 5) en
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gevoelens van (dis)satisfactie (fase 6) met de huishoudens van gedachten gewisseld. Betreft
fase 5 de vakantiepraktijk zelf, fase 6 is gerelateerd aan de gevolgen van deze praktijk. Tot
slot van deze subparagraaf wordt op deze laatste fase nader gereflecteerd. Op basis van de

diepte-interviews kan worden geconcludeerd dat de vakantie van RPS huishoudens minder
onbedoelde gevolgen voor de betreffende vakantiegangers met zich mee heeft gebracht dan
die van LPS en met name EPS huishoudens. Doordat RPS huishoudens herhaaldelijk dezelfde

vakantiebestemming bezochten wist men wat men te wachten stond en dat de vakantie goed
zou bevallen. Er was voor deze huishoudens weinig financieel, psychologisch, functioneel en
sociaal risico aan de vakantie verbonden. De keuze van EPS huishoudens voor een

(grotendeels) onbekende vakantiebestemming was risicovoller, omdat de veelal

hooggespannen verwachtingen niet altijd uitkwamen. Schaduwkanten c.q. negatieve
onbedoelde gevolgen van de vakantiepraktijk die door EPS huishoudens werden genoemd
waren bijvoorbeeld dat de vakantiebestemming te toeristisch was, te ver weggelegen en dat er
ter plekke weinig te doen was. Negatieve onbedoelde gevolgen van de vakantiepraktijk voor
LPS huishoudens hadden vooral te maken met de faciliteiten op de camping of in het
bungalowpark. Dergelijke negatieve onbedoelde gevolgen (gevoelens van dissatisfactie)
zullen (via persoons- en contextgebonden factoren) de toekomstige vakantiekeuze

beinvloeden, hetgeen door de pijlen in het vakantiekeuzemodel wordt gevisualeerd.

Repetitiefvakantiegedrag
De mate van repetitief vakantiegedrag is zowel in het kwantitatief als kwalitatief
deelonderzoek onderzocht (respectievelijk onderzoeksvraag 3 en 7). In het kwantitatief
onderzoek werd voor de periode 1991-1994 gekeken naar de temporele en ruimtelijke

sequentie in het vakantiegedrag van de acht groepen en werd een repetitiemaat berekend. In
het kwalitatief deel stond het weI of niet repetitief handelen ten aanzien van de keuze van de

vakantiebestemming (binnenland versus buitenland), vertrekmaand, duur, logiesvorm,
reisgezelschap en vervoermiddel gedurende een langere periode (1991-1998) centraal. Tevens

werd daar, in aanvulling op de kwantitatieve resultaten, achterhaald waarom men wel of niet

repetitief handelde.
Uit de kwantitatieve analyses is gebleken dat Nederlandgangers, Hoog-, Middel- en

Laagfrequente buitenlandgangers repetitie vertoonden wat betreft de keuze van de
vertrekmaand (temporele locatie: juli) en vakantiebestemming (ruimtelijke locatie: binnen- of

buitenland) in vier opeenvolgende jaren. Oftewel, zowel in tijd als ruimte werd hun
vakantiepraktijk gereproduceerd. Van deze vier groepen kozen Nederlandgangers relatief het
meest frequent voor een zelfde bestemming bij opeenvolgende vakanties, hetgeen een hoge
repetitiemaat opleverde. Mixers, Veranderlijke buitenlandgangers en Druktemijders
vertoonden in vergelijking met de voorgaande groepen minder repetitie. Bij de Mixers had de
variatie in het vakantiegedrag vooral te maken met de wisselende voorkeur voor een vakantie
in binnen- en buitenland. Veranderlijke buitenlandgangers en Druktemijders varieerden
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daarentegen meer wat betreft het tijdstip van vertrek. Het vakantiegedrag van de Inactieven
liet van alle groepen de grootste variatie zien; de vakantiepraktijk werd niet of nauwelijks
gereproduceerd wat betreft vertrekmaand en vakantiebestemming. Het laatste bleek ook uit de
relatief lage waarde voor de repetitiemaat.

Het feit dat de meeste respondenten repetitief handelden wat betreft de keuze van de
vertrekmaand volgde ook uit de interviews, zij het voor een langere periode beschouwd.
Velen gingen in de zomermaanden (juli, maar ook augustus) en eventueel op andere

regelmatige momenten in het jaar op vakantie, mede afhankelijk van de vakantiespreiding. In
tegenstelling tot bij de kwantitatieve analyses verschafden de interviews minder inzicht in het
verschil in repetitie tussen verschillende vakantiegroepen. Wel is duidelijk geworden dat met
name Veranderlijke buitenlandgangers en Druktemijders konden varieren wat betreft tijdstip
van vertrek, omdat men niet aan contextuele omstandigheden als school- en
bouwvakvakantie(s) en collectieve bedrij fssluitingen (vakantiespreiding) was gebonden.

In overeenstemming met de resultaten uit het kwantitatief deelonderzoek gingen
voornamelijk gernterviewde huishoudens behorende tot de Nederlandgangers en Mixers

(bijna) altijd in Nederland op vakantie en met name Hoog-, Middel- en Laagfrequente
buitenlandgangers en Druktemijders naar het buitenland. Ten aanzien van de Veranderlijke
buitenlandgangers en Inactieven kan de conclusie worden getrokken dat hier huishoudens toe
behoorden die allerlei typen gedrag vertoonden. Zeker voor wat betreft de groep Veranderlijke

buitenlandgangers, die kwantitatief beschouwd een op het buitenland georienteerd
vakantiepatroon had, is dat een opmerkelijk resultaat. Uit de interviews is duidelijk geworden
waarom de meeste huishoudens niet of nauwelijks varieerden qua vakantiebestemming. Dit
hing samen met zowel persoonsgebonden (leeftijd, gezinssituatie, financiele middelen,
behoeften (dichtbij, bekend versus ver weg, onbekend)) als contextuele factoren (cultuur, aard
van het aanbod, fysieke kenmerken). In overeenstemming met de conclusie die Katteler en De
Boer (1986) destijds trokken gaf een aantal huishoudens dat in Nederland op vakantie ging de
voorkeur aan een telkens andere streek of provincie.

In vergelijking met de studie van Katteler en De Boer (ibid.) kan ook worden gesteld
dat net als tien jaar geleden Nederlandse vakantiegangers nog steeds herhalingsgedrag

vertonen wat betreft lengte van de vakantie, logiesvorm, reisgezelschap en vervoermiddel. In

overeenstemming met de groep waartoe men behoorde gingen bepaalde huishoudens kort,
middellang, lang of zeer lang op pad. Zo hadden huishoudens behorende tot de groepen
Veranderlijke en Middelfrequente buitenlandgangers bijvoorbeeld een terugkerende voorkeur
voor   een hoo fdvakantie   van    15   tot 21 dagen (de berekende gemiddelde   duur   lag   op
respectievelijk    17,8   en 16,8 buitenlandse vakantiedagen).   Uit de interviewresultaten bleek
verder dat met name huishoudens onder de Hoogfrequente buitenlandgangers en
Druktemijders altijd zeer lang op vakantie gingen. Deze uitkomst stemt in die zin overeen met
de berekende waarden in hoofdstuk 4 dat deze twee groepen van alle groepen relatief het

langst in het buitenland verbleven. Afhankelijk van (een combinatie van) persoonsgebonden
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(resterende financiele middelen, aantal resterende vakantiedagen) en contextuele factoren
(lengte schoolvakantie, lengte arrangement, totaal aantal beschikbare vrije vakantiedagen in

Nederland, mogelijkheden voor onbetaald verlof) kon de lengte van andere vakanties in
eenzelfde jaar varieren. Verder werd de vakantiepraktijk gekenmerkt door repetitie wat betreft

logiesaccommodatie. Hetzelfde gold voor de keuze van het reisgezelschap. De meeste

huishoudens gingen (bijna) altijd in een vaste samenstelling op pad; met het eigen huishouden

(Hoog- en Laagfrequente buitenlandgangers, Druktemijders) of met anderen
(Nederlandgangers). De eersten vanwege de behoefte aan vrijheid. De tweede groep vanwege
het gemak (gezelligheid, delen van kosten (van accommodatie), etc.). Een gering aantal

huishoudens vertoonde wat dat betreft meer afwisselend vakantiegedrag. Voor veel
huishoudens betekende de keuze voor de auto als vervoermiddel een herhaling van de
vakantiepraktijk. Afhankelijk van afstand en type vakantie werd soms een ander

vervoermiddel gekozen.

Veranderend vakantiegedrag
Gedurende hun levensloop handelden de respondenten niet routinematig. Veranderingen in de
contextuele en persoonlijke situatie zorgden ervoor dat men verschillen kon en moest

aanbrengen in het verloop van de gebeurtenissen c.q. het vakantiegedrag (onderzoeksvraag 8).
Belangrijke contextuele (tijd-ruimtelijke en structurele) factoren vormden de verbetering van
de welvaart en in relatie daarmee de toename van het aantal vakantie- en vrije dagen, stijging
van de lonen, invoering van het vakantiegeld en komst van de auto (i.r.t. historische context

vakantie). Door dergelijke veranderingen ging men vaker en zo mogelijk verder weg op
vakantie. De vakantie werd een steeds 'gewoner' fenomeen, met name voor de jong
volwassenen onder de geYnterviewden; door Dahles en Lange (1994a/b) aangeduid als
'vakantiebricoleurs'. Dergelijke contextuele factoren hadden hun logische weerslag   op   de
persoonlijke of gezinssituatie, omdat daardoor de hoeveelheid vrije tijd toenam en de
financiele positie verbeterde. Mede dankzij het laatste kon men zich ook een auto permitteren
om mee op pad te gaan. Doordat men vaker op vakantie ging nam de vakantie-ervaring toe.
Andere persoonsgebonden factoren die een positief effect op het vakantiegedrag hadden
waren: een toename van het (gezins)inkomen vanwege het vinden van werk, krijgen van een
vaste relatie of trouwen; veranderingen in de gezinssituatie (groter worden of de deur uit gaan
van kinderen, pensionering); een toenemende druk op het werk waardoor de vakantie

'noodzakelijker' werd (zie paragraaf 2.2); een wegvallende zorg voor (zieke) familieleden; de
bewustwording dat men nu nog op vakantie kon gaan; de stimulerende invloed van de partner;
en het huren van een seizoensplaats. Wat deze motieven betreft werden geen verschillen
tussen respondenten behorende tot de acht groepen gevonden.

Dit was wel het geval bij de motivering waarom men tijdelijk minder of niet op
vakantie was gegaan; respondenten uit de groepen Nederlandgangers en Mixers wezen relatief

vaker op een afname van het besteedbaar inkomen (vanwege het kopen van een huis, auto of
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andere zaken, het stoppen met werken door een van de partners, het werkloos raken, het gaan
studeren van kinderen). Een opmerkelijk resultaat, omdat met name de groep
Nederlandgangers relatief weinig huishoudens met een laag netto (gezins)inkomen op
jaarbasis omvatte. Andere persoonsgebonden redenen, waarin de vakantiegroepen onderling
niet verschilden, waren: het ziek worden of overlijden van een gezins- of familielid en het
hebben van een ofmeerdere (zeer) jonge kinderen.

Verschillende persoons- o f huishoudgerelateerde factoren bepaalden ook waarom men

gedurende een langere periode niet routinematig handelde wat betreft vakantiebestemming,
vakantieseizoen, lengte van de vakantie, invulling van de vakantie, mate van
georganiseerdheid, logiesaccommodatie en vervoermiddel. In overeenstemming met de
beantwoording van onderzoeksvraag 4 waren de komst van een kind c.q. het hebben van

jonge kinderen, het op leeftijd raken, het met pensioen gaan (minder besteedbaar inkomen),
een slechtere gezondheid (zelf of van een gezins- of familielid) en de aankoop van een
plaatsgebonden logiesaccommodatie belangrijke motieven om (tijdelijk) vaker in Nederland
op vakantie te gaan. Eveneens in lijn met eerdere resultaten gingen met name huishoudens uit

de groepen Hoog- en Laagfrequente buitenlandgangers vaker naar het buitenland als de
kinderen ouder werden of niet meer mee gingen.  Dit gold ook voor de huishoudens behorende
tot de Druktemijders, zij het dat in het kwantitatief deelonderzoek niet significant kon worden
aangetoond dat gezinnen met oudere kinderen tot deze groep vakantiegangers behoorden.
Veranderingen in de gezinsfase beYnvloedden, logischerwijs, ook het tijdstip van vertrek; men
ging vaker in het hoogseizoen als de kinderen de leerplichtige leeftijd hadden bereikt en vaker
in het voor- en naseizoen als men niet meer hoefde te werken of de kinderen niet meer

meegingen. Het laatste was ook een belangrijke argument om langer op vakantie te gaan
(naast een hoger besteedbaar inkomen) en voor een luxere logiesvorm en georganiseerde reis
te kiezen. De keuze voor een luxere accommodatie en georganiseerde reis kon echter ook een
gevolg zijn van een verslechterende gezondheid. Tot slot, met oudere kinderen werd een
actievere vakantie ondernomen.

6.4 KiesKeurig Nederland?

Terug naar de probleemstelling
Op basis van de in de vorige paragraaf geYnterpreteerde resultaten kunnen de volgende
conclusies worden getrokken ten aanzien van de probleemstelling (zie paragraaf 6.1). Binnen
de Nederlandse vakantiegangers kunnen acht groepen worden onderscheiden die uiteenlopend
vakantiegedrag vertonen in tijd en ruimte. Deze vakantiegroepen zijn wat betreft hun
vakantiekeuze aan de hand van uiteenlopende persoonsgebonden en contextuele factoren te
karakteriseren. Hierbij is met name gekeken naar de keuze van de vakantiebestemming, in het
bijzonder het verschil tussen binnen- en buitenland.
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Bij de vakantiegroepen die vooral in eigen land op vakantie gaan (Nederlandgangers, Mixers
en Inactieven) spelen de volgende persoonsgerelateerde factoren een rol: bepaalde
achtergrondkenmerken ((kleine) kinderen in het gezin, hogere leeftijd/slechtere gezondheid,
lagere sociale klasse, bezit van een plaatsgebonden logiesaccommodatie) en de (behoefte aan)
bekend- en vertrouwdheid met Nederland. Contextuele factoren, van invloed op de keuze voor
Nederland, omvatten bepaalde natuurlijke (fysieke kenmerken: landschap, geschikt om te
fietsen), tijd-ruimtelijke (geringe afstand: weinig reistijd en -kosten; aanbod van
voorzieningen in de ruimte: veel fietspaden) en structurele (zelfde cultuur: taal, geld, eten,
etc.) condities. De voor de hoofdvakantie op het buitenland georienteerde vakantiegroepen
(Hoog-, Middel- en Laagfrequente buitenlandgangers, Veranderlijke buitenlandgangers en
Druktemijders) hebben de volgende achtergrondkenmerken: het betreft vooral gezinnen met
oudere kinderen, respondenten onder de 65 jaar en huishoudens die tot een hogere sociale
klasse behoren. Een belangrijke persoonsgebonden factor is dat zij in tegenstelling tot
degenen die in Nederland blijven meer behoefte hebben aan afwisseling tijdens hun vakantie.

Zij vinden het buitenland aantrekkelijker vanwege de 'andere' cultuur, aard van het aanbod,
andere natuur en het prettiger klimaat (fysieke kenmerken) en het feit dat een bepaalde afstand
moet worden overbrugd. Structurele, natuurlijke en tijd-ruimtelijke condities weerhouden hun
dus voor (de hoofd)vakantie in eigen land te blijven. Bepaalde natuurlijke en tijd-ruimtelijke
condities van Nederland als vakantieland (zee, strand, veel fietspaden, etc.) maken haar voor

de op het buitenland georienteerde vakantiegroepen wel aantrekkelijk voor een nevenvakantie.

Vakantie, vakantiegedrag en vakantiekeuzeproces worden bij huishoudens behorende
tot de acht vakantiegroepen door een verschillende mate van routine(matigheid) gekenmerkt.
De vakantie zelf wordt niet of nauwelijks bepaald door (alledaagse) routine(matigheid); voor
de meeste geYnterviewden omvat het een andere, minder vertrouwde werkelijkheid. Wel wordt
een vakantie in eigen land door meer routine gekenmerkt dan een buitenlandse vakantie. Ook
het vakantiekeuzeproces verloopt bij de meeste huishoudens niet routinematig, zij het dat een
lange vakantie in eigen land een beperkt in plaats van uitgebreid vakantiekeuzeproces vergt.
Wat betreft het vakantiegedrag wordt bij opeenvolgende vakanties gewoontevorming
zichtbaar, gezien de repetitie van vakantiebestemming, vertrekmaand, duur van de vakantie,
logiesvorm, reisgezelschap en vervoermiddel. Deze gewoontes kunnen veranderen onder
invloed van wijzigingen in persoons- en contextgebonden factoren, zoals het krijgen van
kinderen of pensionering. De aanpassing van het vakantiegedrag aan wijzigende
omstandigheden heeft een pragmatisch karakter, wordt in ieder geval niet belemmerd door
overwegingen van morele aard. Dit is in overeenstemming met het theoretische onderscheid
dat wordt gemaakt tussen gewoontes die zijn ingebed in tradities enerzijds, en niet-traditionele
gewoontes of routines anderzijds (Giddens  1994; Van der Poel 1993:166; zie paragraaf 2.5).

De bevinding dat in de interviews mensen op pragmatische wijze hun vakantiegewoontes
bleken aan te passen aan wijzigende omstandigheden is dus een duidelijke aanwijzing voor de

routinisering van het vakantiegedrag.
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Evaluatie van theorie en methode
Dit onderzoek toont op een drietal punten een meerwaarde ten opzichte van eerder verschenen
studies. Ten eerste is op basis van uiteenlopende theorieen een vakantiekeuzemodel

geconstrueerd dat een belangrijke bijdrage aan de kennis en theorievorming over de
vakantiekeuze levert. Door actor- en contextgerelateerde factoren in relatie tot het
vakantiegedrag van Nederlandse toeristen in 66n model te integreren en vervolgens te
onderzoeken is een completer c.q. meer omvattend beeld van de werkelijkheid verkregen. Uit
de  onderzoeksresultaten  valt af te leiden welke contextuele 6n persoonsgebonden factoren  met
de keuze voor een vakantie in Nederland of het buitenland samenhangen. Dit betekent een
belangrijke winst ten opzichte  van  de in paragraaf  1.3  en 2.3 geevalueerde theorieen,  die
veelal hetzij de actor- of contextgerelateerde factoren centraal stellen. Tijdens het
onderzoeksproces is een geslaagde poging ondernomen het op perspectieven uit de
structuratietheorie en andere benaderingen gebaseerde vakantiekeuzemodel te

operationaliseren ten behoeve van kwantitatief en kwalitatief vervolgonderzoek. Hiertoe heeft
het model een aantal veranderingen ondergaan. In vergelijking met een eerdere versie van dit
model (zie Bargeman 1997b) kan worden geconcludeerd  dat  in de huidige versie (zie figuur
2.1/3.1) het concept 'vakantiepraktijk' analytisch onderscheiden is van het concept
'vakantiekeuze'. Reden hiervoor was dat door deze opsplitsing verschillende dimensies
gemakkelijker ten opzichte van elkaar in het model konden worden geplaatst en onderzocht

(uitgebreidheid van het vakantiekeuzeproces, repetitief vakantiegedrag, veranderend

vakantiegedrag). Bovendien gaat in feite aan iedere handeling of ieder vakantiegedrag
(vakantiepraktijk) een (meer of minder uitgebreide) keuze vooraf, hetgeen niet als zodanig
was opgenomen in het stratificatiemodel van Giddens (1979; 1987) en het handelingsmodel
van Van der Poel (1994; 1996). Een andere verandering in het vakantiekeuzemodel was dat
een aantal contextuele factoren is verschoven richting persoonsgebonden factoren, omdat in
relatie tot de eerste vraag uit de probleemstelling (zie ook onderzoeksvraag 2) het beter leek
deze op persoons- of gezinsniveau te meten. Hiertoe bood het CVO-bestand de mogelijkheid.
Verder is het concept 'onbedoelde gevolgen' onderverdeeld in positieve/negatieve gevolgen
voor Nederland als vakantieland 6n de actor (Nederlandse toerist). Een eenzijdige focus op
Nederland schoot bij nader inzien te kort. Opgemerkt moet worden dat in deze studie met
name het bovenste gedeelte van het vakantiekeuzemodel centraal heeft gestaan; de gevolgen
van een vakantiepraktijk (vakantie in Nederland) zijn zijdelings aan de orde gekomen. In het
kader van dimensie 1 werd bijvoorbeeld indirect ingegaan op enige bedoelde gevolgen van
een vakantie in Nederland voor vakantiegangers (ervaring van 'hetzelfde', is vertrouwd, etc.).
De positieve en negatieve onbedoelde gevolgen voor Nederland als vakantieland werden in

hoofdstuk 1 besproken. Bij de bespreking van het vakantiekeuzeproces is summier aandacht
besteed aan gevoelens van (dis)satisfactie van EPS, LPS en RPS huishoudens. Daarbij werd
niet zozeer gekeken naar de feitelijke vakantiebestemming (buiten- of binnenland), zij  het dat
vakanties van LPS huishoudens (vooral in Nederland ondernomen) minder (ingrijpende)
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negatieve gevolgen met zich hadden meegebracht dan vakanties van EPS huishoudens (vooral
in het buitenland doorgebracht). Een laatste opmerking die bij het vakantiekeuzemodel moet
worden geplaatst is dat dit model voor de overzichtelijkheid is 'gekanteld' in vergelijking met
het stratificatiemodel van Giddens (ibid.) en het handelingsmodel van Van der Poel (ibid.).
Dit heeft echter geen gevolgen gehad voor de achterliggende betekenis en relaties tussen

concepten.
Het vakantiekeuzemodel heeft richting gegeven aan de formulering van een viertal

dimensies waarmee het routinematig handelen van vakantiegangers kon worden onderzocht.

Een dergelijk onderzoek was nog niet eerder onder Nederlandse toeristen uitgevoerd. Het feit
dat de mate van routinematigheid succesvol kon worden geconceptualiseerd en
geoperationaliseerd vormt een tweede belangrijk pluspunt van deze studie ten opzichte van
andere onderzoeken over (Nederlandse) vakantiegangers. Uit de resultaten is gebleken dat de
notie van routinematigheid een zinvol concept is om meer te weten te komen over de
vakantiekeuze van (Nederlandse) toeristen. Door in te gaan op verschillende dimensies van

routinematigheid is informatie verkregen over de keuze van de vakantie, het vakantiegedrag
en het vakantiekeuzeproces.

Ten derde is de betekenis van deze studie gelegen in het feit dat een duidelijke
koppeling is gelegd tussen theorie en empirie; de segmentatie van Nederlandse
vakantiegangers was gebaseerd op theoretische concepten en is in het kwalitatief
deelonderzoek onderzocht op een viertal theoretisch gefundeerde dimensies van
routinematigheid. In tegenstelling tot bij Katteler en De Boer (1986) en het NRIT (zie
Stichting Toerisme & Recreatie  AVN  1998)  is bij de constructie  van de vakantiesegmentatie
gebruikgemaakt van de sequentiele informatie in CVO-data. Dit was overigens noodzakelijk,
omdat anders de mate waarin Nederlandse toeristen repetitief vakantiegedrag vertonen niet
kon worden onderzocht.

De in deze studie gebruikte onderzoeksmethoden kunnen zowel complementair als
vernieuwend ten opzichte van elkaar worden beschouwd. Secundaire analyses en diepte-
interviews vulden elkaar aan wat betreft de analyse van factoren die de vakantiekeuze van
verschillende groepen bepaalden en de mate waarin repetitief werd gehandeld ten aanzien van
verschillende vakantieaspecten. De diepte-interviews hebben nieuwe informatie opgeleverd
over de mate van vertrouwdheid van de vakantie, uitgebreidheid van het vakantiekeuzeproces
en veranderend vakantiegedrag bij wijzigingen in de persoons- en contextgebonden factoren.

Kieskeurig Nederland
De onderzoeksresultaten hebben duidelijk gemaakt dat de keuze voor een vakantie in eigen
land of het buitenland wordt bepaald door een specifieke constellatie van persoons- en
contextgerelateerde factoren. Dergelijke factoren maken de Nederlander tot een 'kieskeurige'
vakantieganger, hetgeen een eerste interpretatie is van de titel van dit boek. Deze
kieskeurigheid komt tot uitdrukking in een uiteenlopende vormgeving van de
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vakantiepraktijk. De keuze voor Nederland hangt veelal samen met beperkende factoren in de

persoonlijke of huishoudenssfeer. Zodra die factoren de keuze niet meer in de weg staan
wordt het buitenland aantrekkelijker, zeker voor de hoofdvakantie. Dit geeft een aanzet tot een
tweede interpretatie van de titel; als beperkende factoren zijn opgeheven kiest men niet meer
'keurig' voor Nederland als vakantiebestemming.

6.5     Aandachtsvelden voor toeristisch beleid, bedrijfsleven en onderzoek

Aan de hand van dit onderzoek is meer kennis verkregen over de vakantiekeuze van de
Nederlandse toerist en de rol van routines daarin. Ook al zijn een achttal groepen Nederlandse

vakantiegangers onderscheiden, het was geen doel op zich om tot een marktsegmentatie te
komen, waarop marketeers     uit het toeristisch bedrij fsleven het product 'Nederland-
vakantieland' zouden kunnen afstemmen. Daarvoor zijn in deze studie ook te weinig
onderscheidende factoren tussen de acht vakantiegroepen gevonden. Bovendien volgt uit de
onderzoeksresultaten dat een groot aantal socio-demografische factoren van invloed op de
vakantiekeuze niet te beinvloeden is. Kortom, het is te pretentieus om in deze slotparagraaf
aan te geven hoe iedere vakantiegroep moet worden benaderd vanuit beleid en bedrijfsleven.
Wel kunnen op grond van de uitkomsten enige punten naar voren worden gehaald die nadere
aandacht verdienen. Deze zouden als aangrijpingspunt kunnen dienen voor interventie door
overheid en bedrijfsleven bij de promotie van Nederland als vakantieland en de innovatie van
het aanbod (producten en diensten). Aandachtspunten kunnen worden ontleend aan factoren
die met de vakantiekeuze samenhangen en de vier dimensies van routinematig handelen van
Nederlandse vakantiegangers. Hieraan zijn tevens enige suggesties voor toekomstig
onderzoek te verbinden.

Uit de beantwoording van de eerste probleemstelling (factoren van invloed op de
vakantiekeuze) is gebleken dat met name gezinnen met (jonge) kinderen en gepensioneerden
voor een (hoofd)vakantie in Nederland kiezen. Toeristisch beleid en bedrijfsleven zouden zich
op deze groepen moeten concentreren, om ervoor te zorgen dat zij ook op de langere termijn
voor Nederland als vakantieland kiezen. Aangezien socio-demografische factoren niet
gemakkelijk te beinvloeden zijn zal een kansrijke strategie ter behoud van de bovengenoemde

marktsegmenten zich vooral moeten richten op de contextuele randvoorwaarden van de
vakantiekeuze. Gezien de wens van gepensioneerden en gezinnen met (jonge) kinderen om
tijdens de vakantie een niet al te grote reisafstand af te leggen is de nabijheid en een goede

bereikbaarheid van voorzieningen (bijv. speeltuinen, zwembaden, dierentuinen, pretparken,
nationale parken, steden en dorpen) in eigen land van groot belang. Daarnaast moeten de
toeristisch-recreatieve voorzieningen in Nederland een kindvriendelijk karakter hebben. Dit
betekent bijvoorbeeld dat er voldoende te doen c.q. aanwezig is in een bungalowpark of op

een camping, waar Nederlandse (LPS) huishoudens vaak hun vakantie doorbrengen. Wat
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betreft de groep senioren lijkt een verdere stimulering van het vakantieaanbod verspreid over
het jaar aantrekkelijk. Hierbij valt te denken aan arrangementen in voor- of najaar, omdat het

dan rustiger is en de prijzen lager zijn dan in het hoogseizoen.
Nederland wordt door verschillende vakantiegroepen gewaardeerd vanwege haar

mooie landschap en het grote aanbod aan fietspaden. Deze twee kwaliteiten van Nederland
zouden zowel behouden als nader moeten worden ontwikkeld. Minder aantrekkelijke
kenmerken waar oplossingen voor gevonden moeten worden betreffen de drukte en geringe
klantvriendelijkheid in het hoogseizoen (aard van het aanbod). Bij het zoeken naar
oplossingsrichtingen om de toeristisch-recreatieve druk op Nederland in goede banen te leiden
moet niet enkel de Nederlandse vakantieganger centraal staan. Er dient ook rekening te
worden gehouden met de beoogde groei van het aantal buitenlandse toeristen naar Nederland.
In de toekomstvisie van het NBT wordt voorgesteld de bestedingen in Nederland elk jaar met
3% te laten stijgen door toename van het inkomend toerisme. In tien jaar tijd zal het toerisme

naar Nederland zich verdubbelen; de verwachte stroom toeristen per jaar bedraagt 20 miljoen

(zie NRIT 2000). Een dergelijke stijging zal de druk op toeristische voorzieningen en het
vervoersnet aanzienlijk vergroten. Dit vraagt om een nadere bezinning op de toekomst van
Nederland als vakantiebestemming.

In het voorgaande is gesteld dat veel achtergrondkenmerken van vakantiegangers in
relatie tot de vakantiekeuze moeilijk te beTnvloeden zijn. Uit de bespreking van veranderingen
in het vakantiegedrag gedurende de levensloop (dimensie 4) volgt echter dat w81 op cruciale
wijzigingen in bepaalde achtergrondkenmerken zou kunnen worden ingehaakt. De geboorte

van kinderen, het met pensioen gaan en de aankoop van plaatsgebonden logiesaccommodaties
zorgen ervoor dat een vakantie in Nederland in het vizier komt. Overgangen van de ene naar
de andere fase in de vakantiecarritre vormen aangrijpingsmomenten voor toeristisch beleid en

bedrijfsleven om de keuze voor Nederland als vakantiebestemming in positieve richting te
beinvloeden. Wordt eenmaal voor een vakantie in Nederland gekozen dan blijkt dat deze
keuze ook vaak enige jaren wordt gecontinueerd (zie dimensie 3, repetitief vakantiegedrag).
Het toeristisch bedrijfsleven kan hierop inspelen door voorzieningen (bijv. bungalowparken,
campings, pretparken) zodanig te conserveren en innoveren dat toeristen meerdere jaren
achtereen terugkomen (klantenbinding). Tevredenheid over voorzieningen en dienstverlening
levert een belangrijke bijdrage aan een positief imago van Nederland als vakantieland, ook al
wordt het buitenland in een latere levensfase (tijdelijk) aantrekkelijker. Een dergelijk positief
beeld wordt via mond-tot-mond-reclame aan anderen overgedragen.

Een positief imago hangt ook samen met de varieteit en uniciteit van voorzieningen in
Nederland. Zoals uit de bespreking van dimensie 1 bleek hebben de meeste Nederlanders
behoefte aan minder vertrouwde zaken c.q. afwisseling tijdens de vakantie. Dat impliceert dat
indien men in eigen land op vakantie gaat men over het algemeen behoefte heeft aan een
andere omgeving en andere activiteiten in vergelijking met die in het dagelijkse leven.
Hieraan kan tegemoet worden gekomen door de voortschrijdende uniformiteit in Nederland
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tegen te gaan. Gezien de behoefte aan afwisseling is het bijvoorbeeld belangrijk dat steden,

regio's en provincies hun onderscheidende culturele en landschappelijke kenmerken behouden
en uitbouwen.

Ook aan de resultaten met betrekking tot de uitgebreidheid van het
vakantiekeuzeproces (dimensie 2) kunnen enige aandachtspunten voor toeristisch beleid en

bedrijfsleven worden gekoppeld. Nederlanders die in eigen land op vakantie gaan doorlopen
vooral een beperkt in plaats van uitgebreid vakantiekeuzeproces. Dit resultaat staat haaks op
de gangbare gedachte in Nederlandse beleidsvisies en marketingstrategieen, die uitgaan van
een uitgebreid zoekproces naar externe informatiebronnen. De (commerciele) informatie die
door Nederlandse toeristen wordt geraadpleegd alvorens tot een vakantiekeuze te komen heeft

voomamelijk betrekking op de selectie van logiesaccommodaties, in het bijzonder het comfort
dat wordt aangeboden. Dit betekent dat in de informatie die door de toeristenindustrie wordt

verspreid (brochures, folders, etc.) aandacht moet worden besteed aan een zorgvuldige
beschrijving van kenmerken van de logiesaccommodatie en de voorzieningen in de naaste

omgeving. Een ander punt is dat huishoudens die in eigen land op vakantie gaan hun keuze

relatief lange tijd van tevoren maken (vaak in het najaar), omdat anders alle
logiesaccommodatie is volgeboekt. Vanuit dat opzicht zou de verspreiding van brochures en
de organisatie van evenementen (bijv. de vakantiebeurs), ter ondersteuning van het

vakantiekeuzeproces, eerder in de tijd moeten plaatsvinden.
Dimensie 2 heeft ook een aantal aandachtsvelden voor toekomstig onderzoek

opgeleverd. Uit de analyse van gesprekken met EPS huishoudens is ten eerste gebleken dat de
mate waarin informatie wordt verzameld en bestudeerd niet zozeer werd bepaald door het type
vakantie c.q. de aard van de te kiezen bestemming, maar door een grote interesse in
informatie. Deze positieve grondhouding ten aanzien van informatie en de achterliggende

beweegredenen zou een interessant onderwerp voor vervolgonderzoek kunnen zijn. Ten
tweede was het opmerkelijk dat de geYnterviewde huishoudens (massa)mediale bronnen als
teletekst en internet voornamelijk in de voorbereidingsfase (fase 4), toen de daadwerkelijke

vakantiekeuze al gemaakt was, hadden bekeken. Deze zogenaamde transit markers zouden
toeristen alvast mentaal op vakantie laten gaan. Interessante vraag voor vervolgonderzoek is,
gezien de ontwikkelingen in de informatietechnologie vanaf het moment van interviewen
(voorjaar 1998) tot nu, of het internet nog steeds een ondergeschikte rol speelt in het
vakantiekeuzeproces van de Nederlander. Veranderingen hierin kunnen belangrijke gevolgen
hebben voor de informatieverschaffing door de reisindustrie. Bovendien sluit een onderzoek
naar de rol van internet aan bij recente inzichten over virtueel reizen en mogelijkheden van
duurzaam toerisme. In het meest extreme geval zouden Nederlandse toeristen niet meer voor

vakantie op pad hoeven.
In aansluiting op het voorgaande en tot slot van dit hoofdstuk kan een algemene

aanbeveling voor vervolgonderzoek worden gedaan, waarin ook de gevolgen van
vakantiepraktijken kunnen worden meegenomen. De in dit boek beschreven studie heeft
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informatie opgeleverd over de keuze van de vakantiebestemming door verschillende groepen
Nederlandse vakantiegangers en de factoren die daarbij van invloed zijn. Uit de
onderzoeksresultaten is niet gebleken dat milieuoverwegingen een rol spelen bij de keuze

voor een vakantie in eigen land. De voorkeur van de meeste Nederlanders gaat uit naar een
buitenlandse vakantiebestemming; het is moeilijk om de Nederlander de inmiddels verworven

mobiliteit af te pakken en de trend om in buitenland op vakantie te gaan te doorbreken.  In de

zoektocht naar duurzamer vormen van toerisme lijkt een stimulering om vaker in eigen land

op vakantie te gaan dan ook een weinig zinvolle onderneming. Daarentegen kan beter

aandacht worden geschonken aan de bereidheid van Nederlandse toeristen om te kiezen voor
duurzamer vormen van vervoer, accommodatie, et cetera, en de mate waarin de
toeristenindustrie daarop inspeelt. Dergelijke informatie is niet enkel relevant voor het
Nederlands toeristisch-recreatief en milieubeleid maar kan ook haar vruchten afwerpen op

Europese of zel fs mondiale schaal.
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Bijlage 1 Achtergrond Continu Vakantie Onderzoek

Al sinds 1947 wordt statistisch onderzoek gedaan naar het vakantiegedrag van de Nederlandse

bevolking. In eerste instantie door de Rijksdienst voor het Nationale Plan, de huidige
Rijksplanologische Dienst (zie Beckers     1983). Met onregelmatige tussenpozen     zijn
vakantieonderzoeken gehouden  in   1954,   1960,   1964  en 1966. Vanaf  1969  is het Centraal

Bureau voor de Statistiek (CBS) met meer regelmaat onderzoek gaan doen naar de
ontwikkelingen   in het patroon   van de verblij fs- en dagrecreatie van Nederlanders; onder

andere door het jaarlijkse vakantieonderzoek en door het periodieke structuuronderzoek dag-

en verblijfsrecreatie (1970,1975,1979,1982 en 1984/'85). Beide CBS-onderzoeken zijn met
ingang  van 1987 beeindigd (zie Jansen-Verbeke   en   Spee 1995). Vanaf  1987   is  het   CBS

deelnemer aan het jaarlijks uitgevoerde CVO. De gelijknamige 'Stichting CVO' wordt sinds

1980 beheerd en geexploiteerd door het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en

Toerisme (NRIT) en het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBT). De uitvoering van het
veldwerk en de verwerking van de enquttes is in handen van GfK. Doel van het CVO is om
doorlopend informatie te verschaffen over de lange en korte vakanties van de Nederlandse

bevolking aan de overheid en het (toeristisch) bedrijfsleven. Zij kunnen de gegevens en
ontwikkelingen gebruiken als cijfermatige onderbouwing voor beleid en planning. Daarnaast

verschaft het CVO de mogelijkheid longitudinaal onderzoek te verrichten.
Het CVO werkt met een panel van circa 5200 Nederlanders in de leeftijdscategorie

van 0 tot 75 jaar. Dit betreft een representatieve steekproef uit de in Nederland woonachtige

bevolking met de Nederlandse nationaliteit, uitgezonderd degenen die staan ingeschreven in
het Centraal Persoonsregister (buitenlanders) of deel uitmaken van institutionele huishoudens

(bejaardenoorden, verpleeghuizen, e.d.). Het panel wordt vier maal per jaar (in maart, juni,
september en december) schriftelijk ondervraagd over de lange en korte vakanties in de

voorafgaande drie maanden. Van de 5200 respondenten doen ongeveer 3500 personen aan alle

vier metingen mee; de uitval op jaarbasis bedraagt dus ongeveer 30 A 40%. Ten behoeve van

de representativiteit van de gegevens en de panelwerving voor het volgende meetjaar
(aanvulling panel) wordt op het jaarbestand een wegingsprocedure uitgevoerd. Op basis van

CBS-data en de GfK MiniCensus herweegt men op de volgende variabelen: grootte van het
huishouden, gezinscyclus, leeftijd x geslacht, provincie x stedelijkheid, provincie x leeftijd en
stedelijkheid x leeftijd. Vervolgens wordt aan iedere respondent een weegfactor toegekend.

Het Trendrapport Toerisme rapporteert over de resultaten van een meetjaar, waarbij de
vertrekdatum van de vakanties in de periode van 1 december tot en met 30 november valt.
Ten behoeve van de georganiseerde reiswereld wordt in Nederland ook door het NIPO
onderzoek naar het vakantiegedrag uitgevoerd. In vergelijking met de onderzoeken van het
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CBS  en de Stichting CVO wijkt het NIPO-onderzoek af wat betreft onderzoekspopulatie  en -
methodiek. Verder is het volgens Jansen-Verbeke en Spee (1995) niet makkelijk toegankelijk
en beschikbaar in het geval men een lange-termijn analyse wil doen.
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Bijlage 2 Vakantiedagen en vakanties per jaar per vakantiegroep

Tabel 1 Gemiddeld aantal vakantiedagen in binnen- en buitenland per CVO-jaar per
vakantiegroep (duur II)

Gemiddeld aantal vakantiedagen in
Groep Jaar Nederland Buitenland Totaal

1                           1991                                      9,0                          3,0                         12,0
1                              1992                                          8,0 2,0 10,0

S·1 1993                                     8,0                          3,0                         11,0
1                           1994                                     8,0                          3,0                         11,0

2                           1991                                      8,0 22,0 30,0
2                           1992                                     8,0 20,0 28,0
2                  1993                         9,0 19,0 28,0

2                             1994                                          7,0 20,0 27,0

3 1991 12,0                          4,0                         16,0

3 1992 13,0                   5,0                  18,0

3 1993 10,0                          6,0                         16,0

3                   1994                          9,0                   5,0                  14,0

4                          1991                                      6,0 12,0 18,0

4                          1992                                     6,0 18,0 24,0

4                 1993                         3,0 21,0 24,0

4                          1994                                     4,0 20,0 24,0

5                           1991                                      4,0 18,0 22,0
5                           1992                                     4,0 19,0 23,0

5                           1993                                      3,0 18,0 21,0
5                  1994                         4,0 19,0 23,0

6                 1991                         4,0 16,0 20,0

6                 1992                         3,0 18,0 21,0

6                 1993                         3,0 18,0 21,0

6                 1994                         4,0 15,0 19,0

7                   1991                           3,0 12,0 15,0

7                   1992                          4,0 11,0 15,0

7                 1993                         3,0 12,0 15,0

7                          1994                                     3,0 14,0 17,0

8                          1991                                      3,0                          4,0                          7,0
8                          1992                                      3,0                          4,0                          7,0
8                          1993                                      3,0                          3,0                          6,0
8                          1994                                     2,0                          5,0                          7,0

Bron: CVO (1991-1994)
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Tabel 2 Gemiddeld aantal vakanties in binnen- en buitenland per CVO-jaar per
vakantiegroep (frequentie I)

Gemiddeld aantal vakanties in

Groep Jaar Nederland Buitenland Totaal

1                        1991                                  1,1                        0,4                        1,5
1                        1992                                  1,0                        0,3                        1,3

/-- 1 1993                                  1,0                        0,3                        1,3
1                        1994                                  1,0                        0,4                        1,4

2                        1991                                   1,2                        1,4                        2,6
2                          1992                                      1,1                           1,3                          2,4
2                        1993                                  1,3                        1,2                        2,5
2                        1994                                  1,1                        1,4                        2,5

3                          1991                                      1,3                          0,5                          1,8
3                        1992                                  1,4                        0,6                        2,0
3                          1993                                      1,0                          0,6                          1,6
3                        1994                                  1,0                        0,5                        1,5

4                        1991                                  0,9                        1,3                        2,2
4                        1992                                  1,0                        1,4                        2,4
4                        1993                                  0,6                        1,5                        2,1
4                        1994                                  0,7                        1,5                        2,2

5                        1991                                  0,7                        1,4                        2,1
5                        1992                                  0,8                        1,5                        2,3
5                        1993                                  0,8                        1,5                        2,3
5                        1994                                  0,9                        1,6                        2,5

6                        1991                                  0,8                        1,2                        2,0
6                        1992                                  0,6                        1,3                        1,9
6                        1993                                  0,6                        1,3                        1,9
6                        1994                                  0,6                        1,2                        1,8

7                        1991                                  0,6                        1,1                        1,7
7                        1992                                  0,7                        1,0                        1,7
7                          1993                                      0,6                           1,1                           1,7
7                          1994                                      0,5                           1,2                          1,7

8                        1991                                  0,6                        0,5                        1,1
8                        1992                                  0,7                        0,5                        1,2
8                        1993                                  0,5                        0,4                        0,9
8                          1994                                     0,5                          0,6                          1,1

Bron: CVO (1991-1994)
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Bijlage 3 Vakantiedagen per maand per jaar per vakantiegroep

Figuren  1-4 Gemiddeld aantal vakantiedagen in binnen- en buitenland per maand
(december-november) per CVO-jaar voor vakantiegroep 1
(Nederlandgangers)-

Figuur l Figuur 2

Groep 1Groep i
1991 1992

6-

5                                                                       
                   5

4                                                                   4

3                                                                                3

2 2

O                                                                   0
d j f m a m j a s o n d j f m a m j a s o n

Binnenland 0.20.00,20.10.3055,01,30,20,201 -Binnenland   0,10,10,00,10,10,5  4,02,5  0.3  0,3  0,1

-Buitentand 0,00,30,00,20,10,40,80,70,30,10,1 -Buitenland    0,10,20,10,10,10,5  1,00,10,10,20,0

Binnenland- Buitenland Binnentand - Buitenland

Bron: CVO (1991) Bron: CVO (1992)

Figuur 3 Figuur 4

Groep 1 Groep 1
1993 1994

6-                                         5

5-                                       4
4

3

2
2

0-                                       0
d j f m a m j a s o n d j f m a m j a s o l n

Bmnenland   0,00,1  0,20,10,2  0,65,0  1,80,20,3 0,1 -Binnentand  0,10,2  0,20,10,3  0,74,2  2,00,00,3|0,1
-Buitenland 0,20,20.10.00,10,50,90,80,10,10,1 -Buitenland  0,20,2 0,2 0,10,2 0,20,6 1,40,30,2|0,0

-Binnentand - Buitenland
I  -Binnenland - Buitenland

Bron: CVO (1993) Bron: CVO (1994)
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Figuren 5-8 Gemiddeld aantal vakantiedagen in binnen- en buitenland per maand
(december-november) per CVO-jaar voor vakantiegroep 2
(Hoogfrequente buitenlandgangers)

Figuur 5 Figuur 6

Groep 2 Groep 2
1991 1992

15                                                             15

'0 1
5                                                                                5

O                   0  - '    4-4
d j f m a m j a s o n d j f m a m j a s o n

-Bmnentand   0,00,1   0,50,50,3   1,4  2.90,70,2   1.0 0,2 -Binnenland  0.10,00,20,10,31,23,70,60,30,7 0,0
-Buitentand   0,40,30,50,50.11,1 12,1,20,10,40,3 -Buitenland   0,40,40,60,20,50,8  12,0,90,50,30,1

Binnentand- Buitenland
1

-Binnenland- Buitentand

Bron: CVO (1991) Bron: CVO (1992)

Figuur 7 Figuur 8

Groep 2 Groep 2
1993 1994

12                                                                        15
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0                                        0--/./.';.=-0V  U--
d j f m a m j a s o n d j f m a m j a s o n

-Binnentand 0,20,10,40.00,71,33,41,20,60,50,1 Binnenland 0,00,1 0,20,10,3 1,63,11,00,20,60,1
-Buitenland 0.50.40,70,40.50,79,82,50,60,50,1 -Buitenland    0,50,30,50,50,51213,1,00,50,20,2

-Binnenland- Buitenland  -Binnentand - Buitentand
Bron: CVO (1993) Bron: CVO (1994)
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Figuren 9-12 Gemiddeld aantal vakantiedagen in binnen- en buitenland per maand
(december-november) per CVO-jaar voor vakantiegroep 3 (Mixers)

Figuur 9 Figuur  10

Groep 3 Groep 3
1991 1992

6                                                                   4

5·
3

4

3                                                                                         2

2

1 1 /Ov.«
0                                                                   0

d j f m a m j a s o n d j f m a m j a s o n

Binnenland 0,20,2 0,20,41,80,91,15,10,30,3 0,1 Bmnentand 0,00,2 0,20,20,8 2,3 3,1 1,11,80,8 0,7

-Buitenland 0.00,00,10,60,30,41,30,90,30,to,1 -Buitenland   0.20,70,30,00,41,31,10,10,80,20,0

-Binnentand - Buitentand |-Binnenland
- Buitenland

Bron: CVO (1991) Bron· CVO (1992)

Figuur ll Figuur  12

Groep 3 Groep 3
1993 1994

4                                        3-
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1 ·                                                                                                  
                                        V

0-                    0
d j f m a m j a s o n d j f m a m j a s o n

Binnentand 0,10,00,10,50,2 1,12,90,52,20,5 0,1 Binnenland 0,00,1 0,30,30.40,70,71,70,51,10,3

-Buitenland   0,20,60,00,40,02,20,50,1 1,10,20,0 -Buitenland   0,00.10,30,10,31,31,80.30,10,60,0

-Binnentand- Buitentand
I

Binnenland- Buitenland

Bron: CVO (1993) Bron: CVO (1994)
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Figuren 13-16 Gemiddeld aantal vakantiedagen in binnen- en buitenland per maand
(december-november) per CVO-jaar voor vakantiegroep 4
(Veranderlijke buitenlandgangers)

Figuur 13 Figuur  14

Groep 4 Groep 4
1991 1992

3                                        6-

S\
2                                                                                4

i
f    \  A                     \

O         1 VV.d j f m a m j a s o n d j f m a m j a s o n

Binnenland 0,2 0,1 0,00,2 0,5 0,91,5 1,60,4 0,3 0,2 Binnen land   0,3  0,10,20,1  0,4  0,72,0  0,90,3  0,10,2

-Buitenland 0,6010,81,31,02,41,51,90,30,40,1 -Buitenland   2,40,41,80.30,91,45,52,50,50,91,0

Binnenland- Buitenland Binnenland- Buitenland

Bron: CVO (1991) Bron: CVO (1992)

Figuur 15 Figuur  16
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d j f m a m j a s o n d J f m a m j a s o n

-Binnenland  0,1 0,1 0,00,1 0,2 1,2 0,50,1 0,30.1 0,2 Binnenland 0,20,1 0,10,0 0,21,1  1,20,5 0,3 0,10,2

-Buitenland    1,0 0,7  1,5 0,3 0,5 2,1  10,3,0 0,9 0,3 0,0 -Buitentand   0,80.32,00,41,32.75,44,90,30,90,8

Binnentand- Buitenland Binnenland - Buitentand

Bron: CVO (1993) Bron: CVO (1994)
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Figuren 17-20 Gemiddeld aantal vakantiedagen in binnen- en buitentand per maand
(december-november) per CVO-jaar voor vakantiegroep 5
(Druktemijders)

Figuur 17 Figuur  18

Groep 5 Groep 5
1991 1992

4                                                                   5
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,    A/-\2/\ Sxv/-\'4
0                                                                   0

d j f m a m j a s o n d j f m a m j a s o n

-Binnenland 0,10,10,10,60,20,40,70,50,20,40,1 Binnenland 0,10,10,10,30,50,40,90,40,20,80,1

-Buitenland 0,40,40,80.81,42,63,13,02,11,20,4 -Buitenland   0,70,80.90,22,32,72,84,21,62,00,1

Binnentand- Buitenland |-Binnenland
- Buitenland

Bron: CVO (1991) Bron CVO (1992)

Figuur 19 Figuur 20
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d j f m a m j a s o n dl f m a m j a s o n

Binnenland 0,20,20,10,20,50,30,70,60,20,30,3 -Binnenland 0,30.20.20.20.50,70,70,50,20,30,2
-Buitenland 0,60,30,60,51,92,50,82,83,01,30,5 -Buitenland   0,40.51,30,62,01,93,03,53,51,2 0,2

Binnenland- Buitenland Binnenland- Buitenland

Bron: CVO (1993) Bron: CVO (1994)
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Figuren 21-24 Gemiddeld aantal vakantiedagen in binnen- en buitenland per maand
(december-november) per CVO-jaar voor vakantiegroep 6
(Middelfrequente buitenlandgangers)

Figuur 21 Figuur  22

Groep 6 Groep 6
1991 1992

11                                                     0
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1        ii

, -                         i   1                                                1                          fl 1   / 1/ AL,0 --djfmamj    6----r-,1.21.4===
d j f m a m j a s o n

Binnenland 0,00,1 0.10.30.20.61.40,30.20.60,0 -Binnenland   0.10,00,20,10,10,80,70,60,10,20,0

-Buitentand 0,10,00,70,30,00,511.0,30,20,60,2 -Buitenland   0.20,1  1,10,00,40,215,0,10,30,30,0

Binnentand  - Buitenland |-Binnenland- Buitenland

Bron: CVO (1991) Bron: CVO (1992)

Figuur 23 Figuur 24
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-Binnenland 0,10,2 0,20,00,10,6 1,20,40,10,2 0,1 -Bmnentand 0.10,1 0,10.1 0,10,7 2,10,6 0,00,2 0,2
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Bron:CVO (1993) Bron:  CVO (1994)
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Figuren 25-28 Gemiddeld aantal vakantiedagen in binnen- en buitenland per maand
(december-november) per CVO-jaar poor vakantiegroep 7
(Laagfrequente buitenlandgangers)

Figuur 25 Figuur 26
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1991 1992
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Binnenland 0.20,0 0,10,10,10,5 0,8 1,3 0,40,1 0,1 Binnenland 0,10,00,10,00,2 0,50,9 1,60,10,2 0.1

-Buitenland 0,30,20,50.30,11,14,53,11,30,50,3 -Buitentand   0,20,20,40,30.20,71.45,11,10,50,3
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Bron: CVO (1991) Bron: CVO (1992)

Figuur 27 Figuur 28
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-Binnentand 0,10,00,10,00,30,40,90,60,1 0,40,1 Binnenland 0,10,1 0,10,00,10,5 1,00.30,40,1 0,1
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Bron: CVO (1993) Bron: CVO (1994)
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Figuren 29-32 Gemiddeld aantal vakantiedagen in binnen- en buitentand per maand
(december-november) per CVO-jaar voor vakantiegroep 8 (Inactieven)

Figuur 29 Figuur 30
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Figuur 31 Figuur  32
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Summary

The Choosey Dutchman
Routines in the Holiday Choice of Dutch Tourists

Research motives
In recent decades Dutch tourists have been taking holidays abroad more frequently. Although
short holidays are predominantly still spent in the Netherlands, the number of long foreign
holidays is constantly growing. The popularity of foreign destinations is also evident from the
distribution of holiday expenditure; Dutch people spend four times  as much abroad as in their
own country (NRIT 1995-2000). The number of Dutch domestic tourists is declining because

of growing knowledge about foreign destinations, rising incomes, car ownership and the
supply of cheap package tours and the falling price of air travel. It looks as i f the mobility of
Dutch tourists cannot be constrained (see Bosma 1995a; Kroon 1995). Numerous studies have

argued from an ecological and economic perspective that it would be better if Dutch people
chose to holiday in the Netherlands more frequently. Stimulating domestic tourism might
contribute to more environmentally friendly forms of tourism and travel, in addition to other

beneficial effects on the Dutch tourism balance of payments, Dutch tourism related

employment and income (see Baggerman and Verhoeven 1993; Beckers 1994a/b; 1995a/b;

NBT  1998;  Raad  voor het Natuurbeheer  1994).  A key element  in any competitive strategy  to
enhance or at least to maintain domestic tourism is to understand why and how Dutch tourists
decide on their travel destinations. This knowledge can be applied in public policy and by the
tourist industry in their promotion and development of the Netherlands as holiday destination.

Studies of holidays and holiday (choice) behaviour of Dutch tourists show that
knowledge about holiday choice, and in particular the choice of destination, is limited (fe.
Blok-Van der Voort 1977; Hessels 1973; Hout 1993; Katteler and De Boer 1986; Oppedijk
van Veen 1982; Stichting Toerisme & Recreatie  AVN 1998). These existing studies  are  also

dated and fragmentarily. Furthermore, they are rarely based on theories and empirical data,
pay little or no attention to the actual vacation decision making process, do not incorporate
sequential information from panel data or discuss the question of how 'ordinary' going on
holiday really is. These shortcomings have generated a need for a better understanding of
destination choice, which was the stimulus for the current research.

This thesis deals with the holiday choice of Dutch tourists and the role of routines in
those choices. The main focus was the selection of a specific holiday destination, particularly
in terms of the distinction between domestic and foreign destinations. Based on empirical

187



research, the aim of this study was to theorize and increase our knowledge of holiday choices.
The central research questions were:

1.   On the basis of which factors can different groups of Dutch vacationers be
distinguished in terms of their holiday choice?

2.    To what extent are the holidays, holiday behaviour and vacation decision making

processes ofdifferent groups of holidaymakers characterized by routine?

Conceptual framework
The central research questions were refined through an extensive literature study. First,
attention was paid to the notion of how 'ordinary' going on holiday is. Referring to theorists
like Urry (1993; 1995), Lengkeek (1994; 1996a), Kerstens (1968; 1972), Cohen (1979),
Hessels (1973) and Richards (1996), the assumption was made that vacation is characterized

by both daily and non-daily issues. In other words, a holiday contains features that makes it
both usual and unusual in comparison with daily life. The relationship between (features of)
holidays and daily life could be related to theories on McDisneyization and virtual travel as
element of post-tourism (see Feifer  1985  in Urry  1993;  Van  der Poel 1999; Ritzer and Liska

1997; Rojek  1993).
Second, more insight in tourist activities was necessary to further conceptualize the

role of routines in the choice for a holiday. Therefore, factors influencing holiday choice,
derived from several approaches, were analysed. Different disciplinary perspectives
considered included theories about vacation decision making processes (e.g. Crompton 1992;
Lee and Crompton 1992; Mansfeld     1992; Van Raaij and Francken 1984), stated

preference/choice behaviour (e.g. Louviere and Timmermans 1990; Oppewal and
Timmermans 1992), tourist attraction systems (Leiper 1990), situational factors (Katteler  and
De   Boer   1986) and holiday styles (Dahles and Lange 1994a/b). The discussion of these

theories and choice models led to the conclusion that an integrated perspective on the holiday

(destination) choice is currently lacking. Each theory or approach focuses on specific factors.

Giddens' structuration theory offered a fruitful framework for developing an integrated
approach to vacation decision making. Based on Giddens' stratification model (1979; 1987),
Van der Poel's model of action (1993; 1999) and the different disciplinary approaches, a
vacation choice model was constructed. In this model several contextual and actor-related
factors determine the holiday practice, i.e., the holiday behaviour of Dutch tourists in time and

space. The holiday practice has both intended and unintended consequences which influence
future behaviour. This feedback mechanism indicates that the holiday choice is made again
and again and leads to variety or repetition in holiday behaviour. According to Giddens (1984;
1987), holiday practices, being steered by 'automatic pilot', are mainly dominated by routine.

However, an interesting question is to what extent holiday practices are a matter of routine
and which aspects of these practices are most strongly guided by routine. To study this,  four
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dimensions of routine acting were distinguished, related to the vacation choice model and
other theories and concepts. These dimensions include: the degree of familiarity of the
vacation, the degree of the extensiveness of the decision making process, the degree of

repetitive vacation behaviour, and the degree of changes in vacation behaviour when
contextual and actor-related factors change. Based on these dimensions and the factors in the
new constructed vacation choice model the central questions were developed into eight
research questions.

Research methods
Two research methods were used to answer the research questions: analysis of statistical data
and in-depth interviews. The data used consist of the Dutch 'Continuous Vacation Panel'

(CVO) of respondents who regularly report their vacation behaviour. The panel is annually
refreshed, but for the purposes of this study only those respondents who were in the panel

from 1991 until 1994 continuously  were  used. The sample  size  was 1163, representing  a
random selection of the Dutch population. The analysis of statistical data started with the

clustering of several groups of Dutch vacationers. In terms of the dimension 'degree of
repetitive vacation behaviour' respondents were classified based on their vacation histories.
Underlying aspects of the new typology were derived from time-space research (see Beckers
and  Raaijmakers 1991; Zerubavel 1981). Temporal aspects were duration, temporal location,
sequence and frequency. Spatial aspects include location, sequence and repetition. Based on
the temporal and spatial aspects the vacation history of each respondent could be represented

in terms of a string of information. A sequence alignment method was applied to determine
the measure of similarity between vacation histories. A total of eight groups or types was
identified by an examination of the pairwise alignment scores and dendrograms. To trace
which factors were related to the holiday choice ofthese groups a combination of CHAID and

loglinear logit analyses was performed.
From each group four households were selected for an in-depth interview. These

households vary in household composition and net annual household income. The interview
items were based on the four dimensions of routine acting. The degree of repetitive vacation
behaviour was analysed both in the quantitative and qualitative part of the study. To interpret
the interview results an intra-domain analysis was applied. This method made it possible to

compare within and among groups.

Results
Based on the results of the analysis of statistical data and in-depth interviews the central
research questions could be answered. Eight groups were distinguished among Dutch tourists
which exhibit different vacation behaviour in time and space. One group was predominantly
oriented on the Netherlands as holiday destination. Two groups showed a more varied pattern.
Three of the five abroad oriented groups were going on holiday in the main season. Two of
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the abroad oriented groups staggered their holidays over the year. A remarkable result was
that on average all groups visited both the Netherlands and a foreign holiday destination.

However, the temporal and spatial features of the vacation behaviour of the groups more or
less differed.

Based on the CHAID and loglinear analyses and in-depth interviews the eight vacation

groups could be further characterized by several actor-related and contextual factors
influencing holiday choice. The focus was on the choice of holiday destination, particularly
the difference between a domestic and foreign trip. Among groups oriented towards the
Netherlands as holiday destination the following actor-related factors were dominant: certain

background features ((young) children in the household, higher age/bad health, lower social

class, ownership of fixed accommodation) and the (need for) familiarity with the Netherlands.
Contextual factors influencing the choice for a domestic holiday included environmental
(physical features: landscape, suitable for cycling), time-space (small distance: little travel
time and low costs; supply of facilities in space: a lot of cycle paths) and structural conditions

(same culture: language, money, food, etc.). Households with older children, panellists
younger than 65 years old and households of a higher social class tended to take more
vacations abroad. An important actor-related factor was that foreign-orientated groups needed

more variety during their holiday, in contrast to groups who stayed in the Netherlands. They

preferred foreign countries because of the different culture, supply of facilities, nature and the
more pleasant climate and the fact that a certain distance had to be travelled. Briefly,
structural, environmental and time-space conditions kept them from visiting the Netherlands
for a (main) holiday. However, several features (sea, beach, cycle paths, etc.) made the
Netherlands attractive for a short holiday to groups with a foreign orientation.

Holidays, vacation behaviour and vacation decision making processes of households

were  characterized by a differing degree o f routine behaviour. Holidays are rarely determined

by (daily) routine. For most respondents it includes another, less familiar reality.
Nevertheless, a domestic holiday comprises more routine than a vacation abroad.

Furthermore, most households did not exhibit an extensive vacation decision making process.

Not surprisingly, the decision making process was even more limited for long domestic
holidays. Vacation behaviour tended to be habitual and households repetitively chose the
same holiday destination, month of departure, length of stay, accommodation, travel group
and means of transport. These habits were altered by changes in the personal and contextual

circumstances, such as having children and retirement. The adaptation of vacation behaviour
to changing circumstances has a pragmatic character; it is not impeded by moral
considerations. This result is in accordance with the theoretical difference between habits
embedded in traditions on the one hand and non-traditional habits or routines on the other

hand  (Giddens   1994;  Van  der  Poel   1993).  The  fact that respondents pragmatically adapted

their vacation habits to changing circumstances is a clear indication of the routinization of
vacation behaviour.
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In comparison with earlier studies this research advances our understanding of the holiday
choice in three areas. First, a vacation choice model was constructed based on different
theories that considerably contributes to the knowledge and theorizing of the holiday choice.

By integrating actor-related and contextual factors related to vacation behaviour in one model,
a more complete picture of reality has been obtained compared with previous uni-dimensional

studies. The vacation model was also operationalized for further quantitative and qualitative
research. However, in the empirical part of the study little attention was paid to the intended

and unintended consequences of the holiday practice of Dutch tourists. The fact that the
notion of routinization could be successfully conceptualized and operationalized is a second

important value of this study with respect to other studies of (Dutch) vacationers. The
vacation choice model has defined four dimensions of routine behaviour. By analysing
different dimensions of routine, information has been collected about holiday choice, holiday
behaviour and the vacation decision making process. Third, the significance of this study lies
in the combination of theory and empirical results. The classification of Dutch vacationers

was based on theoretical concepts, and was analysed in the qualitative part of the study by

using four theoretical funded dimensions of routine acting. In contrast to the segmentations
made by Katteler and De Boer (1986) and the NRIT (see Stichting Toerisme & Recreatie

AVN   1998), the classification  in this study was constructed by incorporating the sequential

information from the CVO panel data. Moreover, it was necessary to study the degree of

repetitive vacation behaviour of Dutch tourists.
The research methods used here can be considered both complementary and renewing

to each other. Empirical analyses and in-depth interviews were complementary in respect of

the analysis of factors influencing the holiday choice of different groups and the degree of

repetitive vacation behaviour. The in-depth interviews produced new information about the

degree of familiarity of vacation, the degree of extensiveness of the decision making process,
and the degree of changes in vacation behaviour related to contextual and actor-related

factors.
The results have clearly shown that the choice for a domestic or foreign holiday is

determined by a specific constellation of actor-related and contextual factors. Such factors

reveal the Dutchman as a 'choosey' vacationer. This finds expression in a different design of

the holiday practice. The choice for a domestic holiday destination is predominantly

influenced by impeding personal or household factors.  If these factors no longer limit holiday
choice, a foreign destination becomes more attractive, particularly for the main holiday. If
impeding factors have disappeared, Dutch vacationers will not choose their own country as a

holiday destination.

Fields of interest for tourist policy, industry and future research

This research has contributed to our knowledge of the holiday choice of Dutch vacationers

and the role of routines in those choices. Eight groups of Dutch tourists were distinguished.
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However, this study was not specifically designed to produce a classification that tourist
marketers could use in their promotion and development of the Netherlands as holiday
destination. The differences found between holiday types in this study were too small for this
purpose. Moreover, the results showed that many socio-demographic factors determining the

holiday choice could not be influenced through marketing. Nevertheless, several findings will
be o f interest for the tourist industry and tourism policy makers.

For example, the results showed that households with (small) children and retired
people are particularly likely to stay in the Netherlands for their (main) holiday. Tourism
marketing should concentrate on stimulating these groups to take domestic holidays in the
long term. Because socio-demographic factors are difficult to influence, a potential strategy to
retain these segments is to improve the contextual conditions of the holiday choice.
Pensioners and households with (small) children prefer not to travel long distances to their
holiday destination and during their holiday. Therefore, the proximity and good accessibility
of facilities in the Netherlands (leisure parks, zoo's, national parks, cities, villages, etc.) is
very important for these segments. Furthermore, the tourist and recreational facilities in the
Netherlands should have a child-friendly character. For retired people, a further development
of holiday arrangements spread over the year seems to be attractive (more quiet, lower prices).

The Netherlands are appreciated by different holiday groups because of the beautiful
scenery and the large number of cycle paths. These two qualities have to be conserved and
further developed. Less attractive features to be addressed include visitor pressure and low
client friendliness in the high season. In finding acceptable solutions, attention should also be
paid to the expected growth of the number of foreign tourists visiting the Netherlands.

As stated before, many socio-demographic features of vacationers are difficult to
influence. However, from the discussion of the degree of changes in vacation behaviour
during the life cycle it follows that the Netherlands becomes more attractive as holiday
destination at several crucial moments (birth of children, retirement, purchase of holiday
home). Transitions from the one stage to another in the vacation career are potential moments
for tourism policymakers and the tourist industry to positively influence the choice of the
Netherlands as a holiday destination. Ifpeople choose for a domestic holiday once, this choice
will probably repeat itself over successive years. The tourist industry can stimulate loyalty

among vacationers by constantly developing and innovating tourist facilities (camping sites,
leisure parks, bungalow parks, etc.). Satisfaction with facilities and services make an
important contribution to a positive image o f the Netherlands as holiday destination, although
at a later stage foreign destinations are (temporarily) more attractive.

A positive image is also related to the variety and uniqueness of facilities in the
Netherlands. Most Dutch vacationers prefer variety during their holiday. If one chooses a
holiday in the Netherlands one needs a different environment and different activities in
comparison with those in daily life. To meet these preferences the increasing homogeneity in
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the Netherlands' tourist product has to be reversed. It is important that cities, regions and

provinces maintain and extend their distinctive cultural and environmental characteristics.
Dutch people who stay in the Netherlands for their vacation predominantly pass

through a limited decision making process. This result is not in keeping with the current
thinking in Dutch policy documents and marketing strategies, which suppose an extended

decision making process including considerable information searching. The (commercial)
information consulted by Dutch tourists is related to the selection of the accommodation,

particularly the degree of comfort offered. This means that in product information distributed
by the tourist industry attention has to be paid to the description of the features of the
accommodation and the facilities in the nearby environment. Another interesting point is that
households staying in the Netherlands for holiday reasons make their choices a relatively long
time before departure. From that point of view the distribution of brochures and the
organisation of events to support the vacation decision making process have to be moved

forward in time.
The analysis of the extensiveness of the vacation decision making process has also

yielded some interesting subjects for future research. Firstly, the in-depth interviews indicate

that households with an extended decision making process contain people with a great interest

in information. The search for and consultation of information was not determined so much
by the type of holiday or destination. This positive attitude towards information and the

underlying motives could be an interesting subject for future research. Secondly, it was
remarkable that information sources such as teletext and internet were used in the preparation
stage o f the decision making process, when the actual holiday choice had already been  made.

An interesting question for future research is, in view of the recent developments in
information technology, if internet is still playing an minor role in the decision making

process of Dutch vacationers. Changes in this role could have important consequences for
information distribution by the tourist industry. Furthermore, a study about the role of internet

is linked to theories on virtual travel and sustainable tourism.
In terms of sustainability, a more general recommendation can be made regarding the

consequences of holiday practices. The study results indicate that environmental
considerations do not play a role in the choice of a domestic holiday. Most Dutch tourists
prefer to visit a foreign destination; it is very difficult to limit their mobility and to influence
the trend towards holidaying abroad. Therefore, in the search for more sustainable forms of

tourism, promotion of more domestic tourism will probably not be very effective. On the
contrary, it would be better to pay attention to the willingness of Dutch tourists to opt for
more sustainable means of travel, accommodation,  etc.  and the role of the tourist industry  in

promoting this. Such information is not only relevant for Dutch tourism and environmental

policy, but can also be fruitful at a European or even global scale.
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166 Inactieven, 85-86,88-91,93-96,99,101-

gezamenlijke besluitvorming, 24-25,50 102, 105-106,109, 113, 116,118,122,
gezinsfase(cyclus), 12,34,52,166,175 125,127, 138-139,146,152,154,158-
(gezins)inkomen, 2,4,41,52,62,64,66- 160,164,167,186

67, 71, 73, 87-95, 98-99, 101-112,114- incidental learning, 25, 51
120,122-123, 125-127, 129-130,132- individuele vakantiestijl, 35-36
135,137-139,142, 145-149, 151-152,
155,158,161, 165-166
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informatie(bronnen), 11,24-29,33,36-37, kwantitatief deelonderzoek,  13,53-54,
39-41,47-48,50,52, 56, 59,62-63,68, 152,163-164,166,168
70, 73,121-124, 130-133, 135-137,

157,162,169,173 Laagfrequente buitenlandgangers, 84-85,

informatie-inwinning, 24-25,69,73,121, 88-96,102,107,113,116,125,133,
123,138 138-139, 143-145, 147-148, 151-152,

informatietechnologie, 4, 172 158,160, 163-167,185
informatieverwerking(sproces), 29-30,32, landschap, 1,5,7,17,29,33-34,42,101-

39,41,73,162 102,139,152,159,167, 171-172

informatieverwerving, 39,162 lange vakantie, 2-3,10-11,35-36,61-62,
informatieverzameling, 28,41,47-48 66-70, 90,105, 113-115, 117-122,130-
informele informatie, 123 137,140-142,144,150, 153-155,160,
insertion operation, 60 167,175

inspanning, 60-61,69,103,125,136 last minute reis, 135
interactie-effecten, 91 leefstijl/levensstijl, 1,26,31,35,44

interactieproces, 26 leeftijd, 41,62,64,66,73, 87-95,111,
interne informatie, 25,30,49,69-70,121, 117, 144, 149, 151-152, 159-160,164,

123, 161 166-167, 175
interventie, 38,155,170 lengle (van de vakantie), 24, 104, 113,

interviewprotocollen, 71,158 119-120,134-135,141-142,144,149,

interviewschema, 53-54,66-68,70-71,154 151,164-166
intradomeinanalyse, 71,158 Levenshtein distance, 60,64

levensloop, 44,51,54,71,97,150,153,
jaarlijks pad, 45 165, 171

levenspad, 45

keuzeafwegingen, 43 levensstandaard, 2
keuzealternatieven, 29 liminal zone, 17
keuzemogelijkheden, 8,25,29,34 limited problem solving, 50
keuzeset, 26-30,37,47 locatie, 19, 21, 61-64, 73, 76-79, 82, 84,

keuzevrijheid, 1,34 94,96,101,113,123,125,132,158,

klantenbinding, 171 160,163

klantvriendelijkheid, 140,152,159,171 logiesaccommodatie/-vorm, 7-8, 12, 26,
korte vakantie, 2-3,11,19,21,59,62,68, 41, 51, 68-71, 73,110,114, 117-118,

85, 90,104-105, 113, 115, 133-135, 120-123, 125-126,128,132, 134-138,

141-144,149,155,175 142-144,149, 151-153,159, 162-167,

kostenfactoren, 34 171-172

kwalitatiefdeelonderzoek, 54, 71, 97,163, loglineaire (logit) analyse, 64,66,75,86,
168-169 91-94,159
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longitudinaal (gegevens)bestand/ modes, 16,18,55
onderzoek, 10,52,62,70,75,157,175 mond-tot-mond-reclame, 25,122,124,

loyalty, 56 131,171

LPS (vakantiekeuzeproces), 50,69-70, motivatie, 16,22,28-31,56,159
114-123, 126-138, 161-163, 168,170 MPS (vakantiekeuzeproces), 50

multidimensionele tabel, 64-65,86
maandpad, 45
maatschappelijke relevantie, 5,12 na-aankoopprocessen, 69
marketing, 33 naseizoen, 140, 166

marketingbeleid, 9,11 natuur, 1,7,16,40,98,100,102,111,113,
marketinginstrumenten, 27 139,144,152, 159-160,167

(marketing)strategie, 7,156,170,172 natuurlijke condities/conditionering/
marktonderzoek, 6 factoren, 39-40,52,73,159,167
(massa)media(le informatie), 4,23,25, Nederlandgangers, 78-79, 89-96,99,102-

123-124, 130-131,138,172 103, 105, 109-110, 112-113, 116-117,

massatoerisme, 1,9 119, 134, 137-139, 141-145, 147-148,

matrix, 64, 71 151-152, 158-160, 163-167, 179

McDisneysering/McDonaldisering, 22-23, Neighbor-Joining methode, 64
156 neutrale informatie, 25,33, 123-124,130-

meervoudige werkelijkheid, 18-19 131,138
meetjaar, 175 nevenvakantie, 11,58-59,152,159,167
Middelfrequente buitenlandgangers, 83-84, (niet-)alledaags(e) leven/wereld/

88-90,92-95,98-99,104,107,113, werkelijkheid, 10, 15-24, 44-

116-117,126,134, 138-139,141,148, 46,55,98, 100-101, 113-114,156,160-
161,164,184 162,167

midlifers, 36,147 niet-verzadigd model, 92

midrange problem solving, 50 nieuwigheid, 31,46,73,98
milieu, 20-21,34 novelty, 30-31,46,55
milieubeleid, 5, 7, 173 novelty seeking/avoiding, 31-32,46,160
milieueffect, 4,42 nucleus, 33-34
milieuoverwegingen, 5, 173 nutsmaximalisatie, 47
milieuschade, 5 nutswaarde, 29

Mixers, 80-81, 89-90, 92-96, 98-99, 102,
104, 110, 112-113, 115-116, 137-139, omgeving, 5,16-17,20,27,31,33-34,40,
141,144, 146-149, 151-152,154,158- 46-47,49,55,68,91,99, 101-103, 113,

161, 163-165, 167, 181 115,117, 121-125,127,136,160,171,
mobiliteit, 1,4-5,8,23,42,156,173 172

modale productbeslissing, 24-25 (on)afhankelijke variabele, 65,92
moderniteit, 25
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(on)bedoelde gevolgen, 39,41-42, 72-73, planningsperiode, 50,69-70,119,161

131,156-157,161, 163,168 plezier, 1-2,17,19,21,23,32,41-42,48-
onbewuste, 44 49,69,109,112,115,117,122,132,

onderzoeksdoel, 11 138

onderzoeksmethoden/-methodiek, 10,13, postmoderne samenleving, 21, 23
37,53-54,71,169,176 post-toerisme/toerist, 23,56

onderzoeksopzet, 13,53 predecessor, 60
onderzoekspopulatie, 12,57,176 predictor variabele, 64-66,86-89,91
onderzoeksproces, 155,168 promotie (van Nederland), 27,39-40,73,
onderzoeksschema, 53,71,73 156,170

onderzoeksvragen, 13,53-55,64,66,68, proprioceptie, 19, 46, 99
70-72,75,86,94-95,97,113,136,144, psychologisch risico, 48, 69, 73, 115, 117-
151-153, 156-163, 165-166,168 118,138,161,163

ongeplande/onverwachte (activiteiten), 31, pull factoren, 16
68, 73,112-113, 160

ongoing search, 50,70 random utility theorie, 30
ontologische zekerheid, 44,46 rationalisering(sproces), 16, 22
ontspannen/ontspanning,  1-2,  16,  31, 42, rationaliteit, 24,48-49

55,97,107,109,113 reflexieve sturing, 43

onttoeristisering van het toerisme, 22 regelmaat, 20, 22, 61,95, 104, 114,117,
onzekerheid, 25,46,48 139-140,161,175
(opschorting van) twijfel, 19,46,99,111, regels, 17,40, 108, 114, 143

160 reisfactoren, 34

out-of-the-ordinary ervaring, 17 reisgezelschap, 41, 51, 69, 70-71, 73, 106,
overheid, 6-7, 155-156,170,175 113, 120-121, 127-128,130, 135-137,

141-145,153, 162-165,167
pairwise alignment scores/similarity, 64, reisverkeersbalans, 6,42,156

158 repetitie, 43,45,51-53,55-56,62-64,71,

pakketreizen, 4,155 73,75-85,94-96,120,137, 144-145,

panel(data), 10,13 , 56-57,59,62,67-68, 153,158, 163-165, 167
137,175 repetitief vakantiegedrag,  45,51,53-56,

part-worth utility, 29 62,64,70,72-73,95-97,137, 144-145,

pelgrimage, 18-19 153,157-158,163, 168-169,171
persoonsgebonden/persoonsgerelateerde/ representativiteit (van gegevens), 175

persoonlijke factoren/omstandigheden/ (re)productie, 42, 51
situatie, 9,10,12,32,34,37-42,46-47, revitalisering, 17
51-52,71,73,94-95, 144-145, 150-151, risico, 19,41,48, 68,111,114, 117-119,
157-160,162, 164-168,170 127,131-132,138, 160-161, 163

PHYLIP, 64 rites de passage, 17
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ritme, 61, 103, 113 sequentie, 34,60-64,73,77-82,94-95,
roltheorie, 9 137,158,163

routine, 13,15,17-18,20,22,24,31-32, sequentiele informatie, 10-11,13,56,59,
36,41,43-44,46,50,68,73,97-98, 156,169

101,111,114,153, 155-157,160,167, similarity maat/matrix, 60
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routinematig handelen, 12-13,15,20,24, sleur, 1,32,68,97,160

45-47,50-54,68,71-72,97,137,150, sociaal risico, 49,69,73,115,117,128,
153,157-158, 160-162, 165-166, 169- 138,161,163

170 sociale contacten, 33,68, 105-106

routinematig (vakantie)gedrag, 96, 151, sociale klasse, 3,41, 57-58,62,64,73,87-
153 95,167

routinematig vakantiekeuzeproces, 49-50, sociale omgeving, 49,115,117,127
54,69,114-115,137,162,167 sociale relaties, 18-20

routinematigheid, 12,15, 24,46-47,49, socialiteit, 19,46, 105, 113,160
51-52,69,96,153,157,169 socio-demografische factoren/variabelen,

routinisering, 167 26,37,57-58,62,64,75,86,95,170
routinized problem solving, 50 specifieke productbeslissing, 25
routinized response behavior, 50 spontaniteit, 19, 112, 160
RPS (vakantiekeuzeproces), 50,69-70, stated preference/choice benaderingen/

114-118,121, 123-131, 133-136,138- modellen, 29-30,37,47,157
140, 149, 161-163, 168 status, 1,32,35-36,41

ruimtelijk beslag, 61 stedelijkheid (van de woonplaats), 64,73,
ruimtelijke kenmerken, 51, 61-63, 71-72, 87,89,91,159,175

75-77,82,94,158 steekproef, 62,68,175
rust, 1,7,28,42,55,97,100,105,107, stilering, 35

113,125,133,140,171 stimulatie, 28,31-32,46

stratificatiemodel, 38,157, 168-169
schoolvakantie, 44,120,140,142,144, stress, 5,16

149,165 strict utility theorie, 30

secundaire analyse, 10,13,53-55,71,157, string, 59-60,63-64,158
169 structuratietheorie, 37-38,43,157,168

segmentatie/segmenten, 9,11,13,51,53, structurele condities/conditionering/
55-57,59,61-65, 70,88,90-92,94-95, factoren, 39-40,52,73,159,165,167
158,169,170 structuur, 19,38,40,59,103

seizoensplaats,  148,  151, 165 subjectieve gedisponeerdheid, 34,99
Sequence Alignment Methode (SAM), 59- subset, 29,65

60,64,75,158 substitutie, 4
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substitution operation, 60 vacation sequence, 24-29,37,47,50,69,
surprise, 31,41, 46, 68, 112, 160 162

symbolische waarde, 48, 69, 73, 115, 117 vakantieactiviteiten, 9, 24, 31,41, 51, 62,
68, 70,100, 112-113,117, 136-137,

tempo, 7,20, 104-105 160-162,171
temporaliteit, 44 vakantiebestedingen, 3,6,8-9,11,139,
temporele kenmerken, 51,61,63,75-78, 155,171

82,94-95,158 vakantiebestemming, 3-5, 7-13, 15-16,20-
theorievorming, 13,155,168 21,23-35,37,40,47-51,55-56,58,62-
thrill, 31,41,46,68, 111-112, 160 63, 70-71, 73, 77-78, 94, 96, 99, 101-
tijd-ruimte onderzoek, 37,158 102,108, 111-112,114, 121-123,125-
tijd-ruimte pad, 44 128,130-131,133, 135-137,144,149,
tijd-ruimtelijke condities/conditionering/ 151-163, 155-156,158, 161-164,166-

factoren, 39-40,52,73,165,167 168, 170-171, 173
tijdsbesef, 19, 104 vakantiebiografie, 44,145
tijdsbestedingsonderzoek, 59 vakantiebricoleurs, 35,147,165
tijdsstructuur, 103-104, 112-113, 160 vakantiecarritre, 171
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In Kieskeurig Nederland wordt onderzocht welke factoren
samenhangen met de val(antiekeuze van verschillende groepen
Nederlandse vakantiegangers Tevens beklkt de auteur in welke
mate vakantie, vakantiegedrag en vakantiekeuzeproces bij de
onderscheiden groepen worden gekenmerkt door routine. Hoe
anders is de vakantie dan het dagelijkse leven? Gaat het om een
uitgebreid, beperkt of routinematig vakantiekeuzeproces?
In hoeverre heeft het vakantiegedrag een repetitief karakter?
Waardoor verandert het vakantiegedrag gedurende de levens-

loop? Aan de hand van paneldata en diepte-interviews afgeno-
men onder Nederlandse vakantiegangers worden deze vragen
beantwoord. De resultaten leiden tot een integraal beeld van de
keuze van een binnen- of buitenlandse vakantie door
Nederlandse toeristen.
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