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Inleiding 
Vorig jaar hebben wij een eerste analyse gedaan naar de zwevende vakantieganger. Onze 
inspiratiebron was een wetenschappelijk artikel van Cohen, Prayag en Moital (2014). Zij 
schreven een overzichtsartikel over het beslisgedrag met betrekking tot vakanties en vonden 
519 recente wetenschappelijke artikelen. Eén van hun conclusies was dat “research on 
tourist decision making continues to focus little on process aspects” en dat “more process 
studies are needed”. Zij geven aan dat in vrijwel alle vakantiestudies wordt gedaan of de 
vakantiekeuze diepgaand wordt gepland en dat het uiteindelijke vakantiegedrag in 
overeenstemming is met deze plannen. Ook andere auteurs zoals Decrop en Snelders (2004) 
geven aan dat in de literatuur veel te weinig rekening wordt gehouden met het feit dat 
vakantiekeuze “an adaptive process” is. 
 
Secundaire analyses op het CVO gaven een eerste indicatie over deze zwevende 
vakantieganger (à la een zwevende kiezer). En deze secundaire analyses worden één dezer 
weken in het blad Vrijetijdstudies gepubliceerd. De samenvatting van dit artikel geven wij 
hier weer (overgenomen uit Bronner en de Hoog, 2018):  
 
“Onderzoek naar vakantie beslissingen richt zich vrijwel altijd op de uiteindelijk gemaakte 
keuzen. Wat wordt gekozen, wat zijn de motivaties, wat zijn de gebruikte 
informatiebronnen? Het proces waarin het nemen van die keuzen plaats vindt komt weinig 
aan de orde zo blijkt uit een studie waarin meer dan 500 artikelen uit vakantie 
toptijdschriften zijn betrokken. Meer inzicht in dit proces eist longitudinale studies. In deze 
onderzoek notitie worden de resultaten beschreven van een longitudinale studie met een 
beperkte duur onder een representatieve steekproef van Nederlandse vakantiegangers 
teneinde zicht te krijgen op wat er tijdens het beslistraject verandert.  
 
De vakantie wordt gekarakteriseerd door vier deelbeslissingen: bestemming, accommodatie, 
wijze van organiseren en vervoermiddel. Vergelijking van de plannen gemaakt in april met de 
werkelijk gemaakte zomervakantie laat zien dat er een substantieel verschil is tussen plannen 
en werkelijk gedrag. Ongeveer een derde van de vakantiegangers wijzigt die laatste vier 
maanden nog de plannen. Bestemming en accommodatie zijn het meest gevoelig voor 
veranderingen. Deze bevindingen tonen aan dat het verspreiden van een marketing 
boodschap over een tamelijk lange tijd nog met succes kan plaats vinden. Data in deze studie 
over winst en verlies van specifieke onderdelen van de vier deelbeslissingen bieden inzicht in 
veranderingen die de ‘zwevende vakantieganger’ (à la een zwevende kiezer) in de loop van 
de tijd maakt en kunnen zo helpen bij het preciezer richten van deze marketing 
boodschappen op verschillende doelgroepen.” 
 
De voornaamste conclusie uit deze secundaire analyses was dus dat er behoorlijk wat 
zwevende vakantiegangers zijn. Maar waarom en wat zijn hun motieven om te gaan 
zweven? Om hierop een antwoord te verkrijgen werden we in de gelegenheid gesteld om 
een drietal additionele vragen in de CVO-meting van april 2018 te laten meelopen. We 



concentreerden ons op het land van bestemming omdat hier de meeste veranderingen 
bleken op te treden. De onderzoeksvraag waarop wij ons richten is: 
Welke motieven spelen een rol wanneer het land van bestemming voor de zomervakantie 
genoemd in januari 2018 afwijkt van het land genoemd voor de zomervakantie in april 2018? 
 
In de volgende sectie geven we de formulering van de vragen achtereenvolgens weer, 
alsmede de resultaten. 

 
Resultaten 
De aprilmeting omvat 11119 respondenten, 7926 respondenten zijn van plan met 
zomervakantie te gaan en van deze groep is elke tweede respondent random geselecteerd 
voor onze drie ‘zweef’ vragen. Uiteindelijk omvat de steekproef waarover we in deze notitie 
rapporteren 3359 waarnemingen. 

 
Q8081 In januari dit jaar heeft u ook uw vakantieplannen voor de zomervakantie 
aangegeven. Ook toen is u gevraagd in welk land u van plan was de zomervakantie 
hoofdzakelijk door te brengen. Wat is op u van toepassing? 

1. Ik heb toen en nu hetzelfde land genoemd 

2. Ik heb nu niet hetzelfde land genoemd want ik ben van plan veranderd tussen januari 

en nu 

3. In januari wist ik nog niet naar welk land ik zou gaan (weet niet genoemd), maar nu 

heb ik wel plannen voor een bepaald land 

4. In januari had ik plannen voor een bepaald land, maar nu weet ik niet naar welk land 

ik ga (nu weet niet genoemd) 

5. In januari wist ik nog niet naar welk land ik zou gaan en dat weet ik nu ook nog niet. 

 
De resultaten zijn weergegeven in Tabel 1. 
 
Tabel 1. Gepland vakantieland in januari en april 
 

januari en april vergeleken in absoluten in percentages 

toen en nu zelfde land 1643 49 

van land veranderd 334 10 

van weet niet naar land 600 18 

van land naar weet niet 171 5 

Wist en weet het niet 611 18 

  
Zoals eerder in deze notitie is gezegd neemt veel vakantie beslisonderzoek aan dat de 
zomervakantie diepgaand wordt gepland en dat de uiteindelijk keuze hiermee in 
overeenstemming is. Uit Tabel 1 blijkt dat dit slechts voor minder dan de helft van de 
vakantiegangers geldt, die kan je karakteriseren als “early deciders”. Opvallend is dat er in 
april nog altijd 25% van de vakantiegangers nog geen keuze voor een land heeft gemaakt, dit 
zijn de “late deciders”. 
 



Onze doelgroep voor de huidige analyses is de vakantiegangers die in april een ander land 
als bestemming noemen dan in de januari meting. Dat blijken 334 respondenten te zijn, dat 
is 10% van de steekproef. Aan deze n=334 zijn de ‘zweef’ vragen voorgelegd. 
 
Q8082 en Q8083 alleen stellen indien verschillende landen zijn genoemd (code 2 in Q8081) 
Q8082 Welk land heeft u in januari genoemd? 
        Nederland 
Buitenland, namelijk: 
        Afghanistan 
        Etc landenlijst 
 
De resultaten van deze ‘zweef’ vraag worden vergeleken met de resultaten van twee 
standaardvragen uit het CVO namelijk 8020 (In welk land bent u van plan deze 
zomervakantie hoofdzakelijk door te brengen?) en 8021 (Waar in het buitenland bent u van 
plan deze zomervakantie hoofdzakelijk door te brengen?). Zo weten we dus bij de landen 
zwevers welk land zij in april en welk land zij in januari hebben genoemd. In Tabel 2 is in de 
tweede kolom het aantal respondenten dat land x in januari noemde maar van plan is 
veranderd naar land y weergegeven. Dit noemen wij de verlaters van land x. In kolom 3 staat 
het aantal respondenten dat in april land x noemt en in januari land y. Dit noemen wij de 
toetreders tot land x. De laatste kolom geeft de ratio tussen verlaters en toetreders aan. 
 
Tabel 2. Land verlaters en land toetreders tussen januari en april (volgorde landen is 
willekeurig) 
 

Land Aantal verlaters 
(n=334) 

Aantal toetreders 
(n=334) 

Ratio (kol3/kol2) 

Frankrijk 41 28 .68 

Spanje 37 22 .59 

Italië 23 31 1.35 

Duitsland 14 28 2.00 

Turkije 12 6 .50 

Griekenland 11 14 1.27 

Oostenrijk 18 11 .61 

VS - 10 nvt 

Portugal 6 8 1.33 

Kroatië 10 7 0.70 

Nederland 30 52 1.73 

 
In de kolom Ratio is het aantal toetreders gedeeld door het aantal verlaters. Een score boven 
1.00 wijst op winst voor het land. Een score beneden de 1.00 wijst op verlies. De grootste 
verliezers zijn: Turkije, Oostenrijk, Spanje en Frankrijk. De grootste winnaars zijn Duitsland, 
Nederland, Italië, Portugal en Griekenland en daarbinnen hebben Nederland en Duitsland 
hoogste scores. Zwevers gaan blijkbaar naar bestemmingen dichter bij huis (een soort 
“staycation”). Opvallend is dat de VS geen afvallers heeft. De groep die al in januari wist naar 
de VS te gaan heeft toen waarschijnlijk al geboekt en wijzigt dan geen plannen meer. Wel 
komen er tussen januari en april nog nieuwe VS-gangers bij. 
 



De derde ‘zweef’ vraag gaat in op de motieven om van land te veranderen. 
Q8083 Waarom zijn uw plannen wat betreft land van bestemming veranderd? Wilt u 
minimaal één en maximaal drie belangrijkste redenen hiervoor aangeven of, wanneer deze 
niet in de lijst voorkomen, invoeren bij “Anders”. 

• Gezinsomstandigheden zoals huwelijk, scheiding, kind geboren 

• Persoonlijke omstandigheden zoals ziekte, werk, studie 

• Door mijn sociale omgeving zoals advies van familie, vrienden, collegae 

• Mijn financiële situatie is veranderd 

• Nu geplande land heeft in vergelijking met land van mijn eerdere plan meer musea, 

cultuur, historische plekken 

• Nu geplande land heeft meer sportieve mogelijkheden, wandelen, klimmen, fietsen 

• Nu geplande land heeft mooiere natuur, meer natuurparken, meer dieren te zien 

• Nu geplande land is minder druk, minder drukke steden 

• Nu geplande land biedt betere prijs-waarde verhouding, goedkoper 

• Nu geplande land heeft aantrekkelijker weer 

• Nu geplande land heeft gastvrijere en aardigere inwoners 

• Nu geplande land heeft minder kans op een terroristische aanslag 

• Nu geplande land heeft minder kans op een natuurramp 

• Nu geplande land heeft minder kans op diefstal, zakkenrollen, beroving 

• een andere reden om te veranderen van bestemming is voor mij………… 

 
De eerste analysestap wat betreft deze laatste vraag was een nadere indeling van de 
antwoorden omdat de respondenten de vrijheid om hun motieven in hun eigen woorden 
weer te geven. Van de ondervraagden maakten 98 respondenten gebruik van deze 
categorie. Bij het analyseren van de gegeven antwoorden bleek dat 6 nieuwe motieven een 
rol speelden: 

• variety seeking, wil iets anders, niet steeds hetzelfde 

• gezinspraak, overleg binnen het gezin 

• prioriteit huis, verhuizen, verbouwen 

• nu geplande land heeft betere accommodatie 

• ga rondreis door verschillende landen maken 

• zelf andere accommodatie gekocht (tent, camper) 
 
Alle genoemde motieven staan in volgorde van frequentie van voorkomen in Tabel 3. 
 
Tabel 3. Motieven om tussen januari en april van land te veranderen (meer antwoorden 
mogelijk) 
 

Motieven voor verandering van land tussen januari en april 
 

Absoluut 

1. Door mijn sociale omgeving zoals advies van familie, vrienden, collegae 

2. Mijn financiële situatie is veranderd 

3. Persoonlijke omstandigheden zoals ziekte, werk, studie 

55 

53 

50 



4. Nu geplande land heeft aantrekkelijker weer 

5. Variety seeking, wil iets anders, niet steeds hetzelfde 

6. Nu geplande land biedt betere prijs-waarde verhouding, goedkoper 

7. Gezinsomstandigheden zoals huwelijk, scheiding, kind geboren 

8. Nu geplande land heeft meer musea, cultuur, historische plekken 

9. Nu geplande land heeft mooiere natuur, meer natuurparken 

10. Gezinspraak, overleg binnen het gezin 

11. Nu geplande land is minder druk, minder drukke steden 

12. Prioriteit huis, verhuizen, verbouwen 

13. Nu geplande land heeft gastvrijere en aardigere inwoners 

14. Nu geplande land heeft minder kans op diefstal, zakkenrollen, beroving 

15. Nu geplande land heeft minder kans op een terroristische aanslag 

16. Nu geplande land heeft meer sportieve mogelijkheden, wandelen etc. 

17. Nu geplande land heeft betere accommodatie 

18. ga rondreis door verschillende landen maken 

19. zelf andere accommodatie gekocht (tent, camper) 

20. Nu geplande land heeft minder kans op een natuurramp 

 

      Ander antwoord (niet in te delen) 

26 

25 

25 

20 

15 

13 

11 

10 

 6 

 6 

 4 

 3 

 3 

 3 

 3 

 3 

 2 

 

47 

 
Uit Tabel 3 kunnen een aantal conclusies getrokken worden. 
 

• ‘Tourist fears’ en ‘risk factors’ blijken een zeer geringe rol te spelen bij het 
veranderen van plannen. Daarbij moeten we wel bedenken dat bijvoorbeeld een 
aanslag op korte termijn het keuzeproces kan beïnvloeden, maar zoals uit deze cijfers 
blijkt vloeit de angst ook snel weer weg 

• Invloed van de sociale omgeving met bijbehorende sociale zichtbaarheid van een 
vakantie blijkt het belangrijkste motief voor verandering. Dit komt overeen met een 
eerder dit jaar door ons gepubliceerd artikel waar bleek dat sociale zichtbaarheid van 
vakanties de laatste jaren sterk is toegenomen, mede door de opkomst van sociale 
media. 

• Bij de land gebonden motieven zijn vooral het weer en ‘value for money’ de 
drijvende factoren. 

• De rol van ‘variety seeking’ is misschien wel de meest verrassende, dit motief haalt 
zelfs de top-5. 

• Hoewel de respondenten maximaal 3 redenen konden noemen kwam dit maar 
sporadisch voor. Dit houdt in dat de motieven in Tabel 3 de doorslaggevende 
redenen zijn om van bestemming te veranderen. 



 
Wij hebben nu weergegeven het aantal verlaters en toetreders per land (zie Tabel 2) en de 
motieven voor verandering van land op totaal niveau, dat wil zeggen voor de gehele 
steekproef (zie Tabel 3). De volgende analyse stap is de koppeling van landen aan motieven. 
Daarbij beperken wij ons gezien de beschikbare aantallen tot twee grote verliezers namelijk 
Frankrijk en Spanje en de twee grote winnaars namelijk Duitsland en Nederland. In 
onderstaande tabel wordt voor deze vier landen apart voor verlaters en toetreders 
aangegeven wat de motieven zijn. Verlaters zijn mensen die tussen januari en april besloten 
hebben niet naar het land X te gaan dat ze in januari hebben genoemd. Toetreders zijn 
mensen die in april hebben aangegeven dat ze naar land Y van plan zijn op vakantie te gaan 
dat ze in januari niet hadden genoemd. De hoogst scorende motieven worden weergegeven. 
 

Tabel 4. Motieven voor verandering bij vier landen van bestemming (Frankrijk, Spanje, 
Duitsland, Nederland) 

 

Frankrijk argumenten dit land niet in plan op te nemen (verlaters tussen januari en april) 

1. Variety seeking 

2. Persoonlijke omstandigheden 

3. Sociale omgeving 

Frankrijk argumenten dit land wel in plan op te nemen (toetreders tussen januari en april) 

1. Financiële situatie 

2. Sociale omgeving 

3. Gezinsomstandigheden 

Spanje argumenten voor verlaten 

1. Sociale omgeving 

2. Financiële situatie 

3. Nu geplande land is goedkoper 

Spanje argumenten voor toetreden: 

1. Sociale omgeving 

2. Financiële situatie 

3. Gezinspraak 

Duitsland argumenten voor verlaten: 

1. Sociale omgeving 

2. Nu geplande land heeft meer cultuur 

Duitsland argumenten voor toetreden: 

1. Nu geplande land goedkoper 

2. Financiële situatie 

3. Persoonlijke omstandigheden 

Nederland argumenten voor verlaten: 

1. Financiële situatie 

2. Sociale omgeving 

3. Persoonlijke omstandigheden 

Nederland argumenten voor toetreden: 

1. Persoonlijke omstandigheden 

2. Financiële situatie 

3. Gezinsomstandigheden 



 
Uit dit overzicht in Tabel 4 kunnen de volgende conclusies worden getrokken. Er zijn twee 
motieven die in brede zin gelden, zowel voor toetreden als verlaten en ook voor de 
verschillende landen. Dat zijn “door mijn sociale omgeving zoals advies van familie, vrienden, 
collegae” en “mijn financiële situatie is veranderd”. Dit laatste motief kan zowel positief 
(meer geld voor de vakantie beschikbaar) als negatief zijn (minder geld voor de vakantie 
beschikbaar). Daarnaast zijn een aantal motieven alleen van toepassing voor een bepaald 
land zoals bij de verlaters van Frankrijk “variety seeking” belangrijk is. Verder speelt de prijs-
waarde verhouding bij de verlaters van Spanje en omgekeerd juist bij de toetreders van 
Duitsland. Heel opvallend is dat bij de toetreders van Nederland vooral persoonlijke 
omstandigheden zoals ziekte, studie en werk veruit het meeste worden genoemd. 
 

Implicaties voor marketing 
 
Welke lessen kunnen we trekken uit de voorgaande analyses voor de marketing? 

• Adviezen van anderen spelen een belangrijke rol bij het veranderen van bestemming 
tussen januari en april. De mogelijke invloed van die adviezen hangt samen met de 
sterk toegenomen mogelijkheden om op allerlei momenten te communiceren over 
een geplande en een aan de gang zijnde vakantie via onder andere social media (zie 
o.a. Bronner & de Hoog, 2014). Het is aannemelijk dat een leuke video van een 
vakantiebestemming meer effect heeft dan een ansicht kaart die arriveert wanneer 
de vakantie al voorbij is. Dit impliceert dat niet alle communicatieinspanningen 
gericht moeten worden op de vakantieganger zelf maar ook op de sociale omgeving 
van de vakantieganger. 

• Risico factoren spelen een geringe rol bij het veranderen van gedachten, dus spelen 
geen belangrijke rol in de marketingcommunicatie. Het zou kunnen dat dit tijdelijk 
wel belangrijk is wanneer er in een land een aanslag plaatsvindt, maar het effect 
hiervan ebt kennelijk snel weer weg. 

• Voor bepaalde landen speelt variety seeking een belangrijke rol, bijvoorbeeld 
Frankrijk. In januari als de vakantie nog ver weg is antwoordt men gemakkelijk 
Frankrijk als land van bestemming, maar in de maanden daarna wil men toch voor de 
verandering wat anders. Het zijn dus niet negatieve image aspecten die mensen bij 
Frankrijk wegdrijven. Dit verschijnsel vraagt om een ‘dedicated’ marketing aanpak. 
Van Frankrijk bijvoorbeeld de onverwachte kanten naar voren brengen en juist niet 
de klassiekers. Frankrijk moet spannend blijven ook al ben je er vaak geweest. 

• Tot slot blijkt dat veranderen niet erg beïnvloed wordt door motieven die te maken 
hebben met het imago van een land. Dat hoeft natuurlijk niet te gelden voor de 
keuze gemaakt in januari. Wanneer je mensen direct, los van de sociale omgeving, 
van gedachten wil laten veranderen over een bestemming heeft het richten van de 
marketing boodschap op aspecten van een land waarschijnlijk weinig effect. 
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