
Sanoma/SBS Whitepaper Travel • 2015

WHITEPAPER
TRAVEL
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73% VAN DE NEDERLANDERS WORDT GELUKKIG 
VAN REIZEN & VAKANTIE

Vakantie en reizen staan hoog op de lijst van 
dingen waar Nederlanders gelukkig van wor-

den: op nummer 4 (voorafgegaan door hobby’s, 
familie en vrienden). Bij vrouwen staat reizen op 
nummer 5, bij mannen op 2. Voor veel vrouwen 
én mannen staat het maken van een (wereld)reis 
bovenaan de lijst van dromen.

DE GROOTSTE DROOM

Maar liefst 10% van de vrouwen heeft ‘een (wereld)
reis maken’ boven aan haar wensenlijstje staan 
voor de komende vijf jaar. Vooral bij vrouwen van 
55+ is dit een grote droom. Het maken van een 
(wereld)reis staat ook hoog op het verlanglijstje van 
mannen boven de 35 jaar: namelijk op de tweede 
plaats. Voor mannen tussen de 18 en 35 jaar staat 
het op nummer 8. 

ONDERZOEK

Sanoma/SBS houdt elke vijf jaar een breed doel-
groeponderzoek onder ruim 2.000 consumenten. 
Het gaat om een representatieve studie onder 
Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 65 jaar.
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Ruim 60% van de Nederlanders vindt het zoe-
ken en boeken van een vakantie een prettige 

activiteit. De meeste Nederlanders doen inspiratie 
voor hun vakantie op via online zoekmachines. Ook 
vijf jaar geleden was internet al de meest populaire 
bron hiervoor. Een tweede populaire bron om 
vakantie-inspiratie op te doen (vooral voor 
vrouwen): vrienden, familie en kennissen. Deze 
manier van vakantie-informatie inwinnen is in de 
afgelopen vijf jaar belangrijker geworden voor 
vrouwen; in 2010 deed 30% informatie op via 
vrienden/familie, eind 2014 was dit 40%. 

Andere populaire inspiratiebronnen voor vakanties: 
tv-programma’s, tijdschriften, brochures en verge-
lijkingssites. Tijdschriften werden vijf jaar geleden 
door een kwart van de vrouwen geraadpleegd; dit 
is eind 2014 niet veranderd. Brochures worden 
meer door vrouwen dan door mannen gebruikt voor 
inspiratie en ideeën, mannen doen juist online meer 
inspiratie en ideeën op. Bezocht in 2010 nog 15% 
van de vrouwen een reisbureau voor inspiratie, 
anno 2014 is dit bijna gehalveerd (8%).

63% VINDT HET ZOEKEN EN BOEKEN
EEN PRETTIGE ACTIVITEIT
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Man 

Vrouw 

% maakt gebruik van bron

Vraag: Via welke onderstaande bronnen doe je wel eens inspiratie en/of ideeën 
op als het gaat om vakantie / reizen?

INSPIRATIE VOOR VAKANTIE EN REIZEN DOET MEN OP
VIA ZOEKMACHINES EN VRIENDEN / FAMILIE 
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De uiteindelijke beslissing van de Nederlanders 
op het gebied van vakantie is vooral gebaseerd 

op online informatie. Opvallend is dat er voor het 
nemen van de beslissing met name wordt afgegaan 
op online reviews. De mening van familie, vrienden 
en kennissen komt op de tweede plaats. Maar 
11% van de mensen baseert de beslissing op 
informatie van het reisbureau. Online informatie 
wordt gezien als belangrijker.

CONSUMENT ZIET ZICHZELF NIET ALS KENNER

Ruim de helft van de mannen en vrouwen is erg 
geïnteresseerd in reizen en vakantie. Toch lijkt 
de Nederlander over onvoldoende informatie te 
beschikken om anderen te adviseren en informatie 
te verstrekken en ziet hij zichzelf op dit gebied niet 
als ‘kenner’. 

83% neemt
uiteindelijk

gezamenlijk
de beslissing.

De vrouw neemt
haar beslissing zowel 
op basis van verstand 

als gevoel. 

Mannen typeren 
zichzelf meer als 

iemand die beslissin-
gen neemt op basis 

van verstand.

Vrouwen en 
mannen maken 
op verschillende 

manieren de
beslissing.  
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Het merendeel van de Nederlanders is het eens 
met de stelling ‘Ik vind mobiel internet een 

uitkomst’. Mannen zijn het hier nog meer mee eens 
dan vrouwen; dit zien we ook terug in het gebruik van 
de mobiele telefoon voor het zoeken en boeken van 
vakanties. Wanneer we kijken naar het onderzoek 
in 2010 zien we dat het aantal vrouwen dat mobiel 
internet een uitkomst vindt, ruim is verdubbeld.

Ondanks dat veel mensen gebruik maken van hun 
mobiele telefoon of tablet voor het gebruik van 
internet, blijft de PC nog steeds het meest belangrijk 
voor internetgebruik. Ruim 60% van de mannen en 
vrouwen is het oneens met de stelling dat de mobie-
le telefoon belangrijker is dan de computer voor het 
gebruik van internet. Ook is meer dan de helft van 
de ondervraagden het oneens met de stelling dat de 
tablet belangrijker is dan de PC op dit gebied. 

TABLET

Bij jonge vrouwen (<35 jaar) wordt het gebruik van 
tablets steeds populairder. Ruim een kwart verkiest 
de tablet boven de computer. Bij de mannen is het 
juist de groep in de leeftijd van 35 en 54 jaar die 
hier de voorkeur aan geeft; 21% verkiest de tablet 
boven zijn computer.

DE JONGE NEDERLANDER HEEFT GROOTSE 
VERWACHTINGEN VAN NIEUWE APPLICATIES

Er worden vandaag de dag steeds meer nieuwe 
applicaties ontwikkeld. Wat vindt de Nederlandse 
vrouw van deze technologische applicaties? 

Betalen met smartphone ziet de Nederlandse vrouw 
zich wel doen in de toekomst. Iets minder dan de 
helft van de vrouwen geeft aan dit waarschijnlijk 
of zeker wel te gaan doen. Toch is er ook nog een 
grote groep (46%) die verwacht dit waarschijnlijk 
niet te gaan doen, waarvan 23% daar zelfs heel 
stellig in is en het zeker niet gaat doen. 

Jongeren (<35 jaar) staan het meest open voor 
nieuwe technologische toepassingen. Met name 
betalen met de smartphone wordt door ruim 60% 
gezien als iets dat ze binnen nu en vijf jaar zullen 
gaan doen. Dit is niet onlogisch, omdat deze 
generatie is opgegroeid met en soms zelfs na 
de digitale revolutie.

MERENDEEL VINDT MOBIEL INTERNET
EEN UITKOMST
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% maakt gebruik van apparaat

Vraag: Van welke van apparaten maakt u voornamelijk gebruik bij uw
oriëntatie op reizen / vakantie?

VROUWEN EN MANNEN ORIËNTEREN ZICH
VIA VERSCHILLENDE APPARATEN

DEVICES IN AANKOOPFUNNEL

Er is een groot verschil te zien in smartphonegebruik 
voor het zoeken naar een vakantie. Ruim een kwart 
van de mannen maakt hiervoor gebruik van zijn 
smartphone. Bij de vrouwen is dat slechts 15%. 

Ondanks laatstgenoemde feit, geeft een kwart van 
de vrouwen aan dat de smartphone onmisbaar is bij 
de oriëntatie op haar vólgende vakantie. Opvallend 
is dat voor een groot aantal domeinen de vrouw wél 
veel gebruik maakt van haar smartphone voor het 
gericht zoeken. Op het gebied van bijvoorbeeld voe-
ding, persoonlijke verzorging, gezondheidsproducten, 
elektronica en gadgets maakt ruim een derde van 
de vrouwen gebruik van haar smartphone voor het 
gericht zoeken naar een product of dienst. Ondanks 
dit alles blijft de smartphone het minst gebruikte 
apparaat voor het zoeken naar een vakantie. 

Vrouwen gebruiken het meest de laptop voor het 
gericht zoeken naar een vakantie en/of reis. De man 
gebruikt hier het meest zijn PC voor. Ook maakt de 
man hierbij meer gebruik van een tablet. 
Ook boeken mannen de vakantie via PC, terwijl de 
vrouw dit, net als bij de research voor de vakantie, 
vaker doet via de laptop. Een kwart van de mannen 
gebruikt ook de smartphone voor het boeken van 
een vakantie. Vrouwen maken nauwelijks gebruik 
van hun smartphone voor het beslissen over en het 
boeken van een vakantie: slechts 7% doet dit. Ook 
bij boeken van vakanties ligt het tabletgebruik bij 
mannen aanzienlijk hoger dan bij vrouwen. 



7
Sanoma/SBS Whitepaper Travel • 2015

7

MAAR LIEFST 12% VAN DE VROUWEN IS TIJDENS HAAR VAKANTIE
ALWEER BEZIG MET DE VOLGENDE VAKANTIE

CONSUMENT IS NIET MERKTROUW

Na de uitgebreide oriëntatiefase voor vakanties en reizen is bij de 
uiteindelijke keuze van een vakantie de prijs leidend (75%). Daarna 
volgen kwaliteit van het aanbod (35%) en ervaringen van derden 
(29%). Mannen hechten iets meer waarde aan de kwaliteit dan 
vrouwen. De vrouw let meer op vertrouwdheid met het merk (17%).

Opmerkelijk is het feit dat Nederlanders beweren niet merktrouw 
te zijn op het gebied van vakanties en reizen. Slechts 17% van de 
Nederlanders geeft aan trouw te zijn aan een favoriete aanbieder 
op dit gebied, twee derde zegt open te staan voor andere mer-
ken of aanbieders. Het blijft voor touroperators een uitdaging om 
klanten blijvend te boeien en binden. Een ruime meerderheid van 
de consumenten ziet nauwelijks of geen verschil tussen merken en 
reisaanbieders. Tussen verschillende reisaanbieders wordt wel wat 
verschil ervaren, maar slechts 20% vindt dat dit verschil groot is. 

In bredere zin is de Nederlandse vrouw echter wél merktrouw. 
Het merendeel geeft aan dat wanneer ze eenmaal een merk heeft 
gevonden dat goed bij haar past, ze dat ook zal blijven gebruiken. 
Waren in 2010 jongeren meer merktrouw dan de ouderen, anno 
2015 is hier geen duidelijk patroon meer in te zien, twee derde van 
de jongeren (<35) en ouderen (55+) is merktrouw.

Het lijkt voor de Nederlanders niet uit te maken via welke aanbieder 
zij de reis boeken. Wel geeft het merendeel van de Nederlanders 
(55%) de voorkeur aan vakantie-aanbieders met een keurmerk.
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Kwaliteit van het aanbod

Online reviews en ervaringen
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Man 

Vrouw 

% dat aspect belangrijk vindt voor keuze

Vraag: Wat zijn voor u belangrijke aspecten bij de keuze van reizen / vakantie?
U kunt maximaal 3 antwoorden geven.

DE PRIJS VAN DE VAKANTIE IS HET BELANGRIJKSTE ASPECT
VOOR DE KEUZE VAN EEN VAKANTIE / REIS 
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Het adoptiemodel van Rogers categoriseert 
vijf verschillende type kopers, waarbij gekeken 

wordt naar de eerste kopers en wat voor kopers 
dit zijn. Deze eerste kopers dienen weer als 
voorbeeldmodel voor de volgende kopers.

Het model ziet er als volgt uit:

1.  Innovators
(voorlopers, mensen die de trend als eerste 
signaleren en oppakken)

2.  Early adopters
(de groep die het vervolgens verspreidt na 
overnemen van de trend)

3.  Early majority
(grote groep, deze accepteert de trend en 
geeft hem massa) 

4.  Late majority
(late aanpassers, nemen de trend over als 
deze al een tijdlang gaande is) 

5.  Laggards
(de laatste groep die de trend overneemt) 

Als het gaat om reizen en vakanties valt het 
grootste deel van de Nederlanders te classifi ceren 
als early majority: zij wachten meestal tot een 
nieuwe bestemming echt een bewezen succes 
is, voordat zij er zelf naar toe zullen gaan. Ruim 
een kwart van de Nederlanders valt te typeren 
als de late majority. Zij gaan pas naar een nieuwe 
bestemming als die wat langer op de markt is, en 
het meestal goedkoper is geworden. Het derde 
type dat in Nederland veel voorkomt, is de laggard. 
Deze groep is niet echt geïnteresseerd in nieuwe 
bestemmingen en gaat eigenlijk altijd naar 
dezelfde bestemming.

EARLY MAJORITY VOORAL JONGEREN 

Wanneer we de early majority, de late majority en 
laggards vergelijken, valt op dat onder de early 
majority meer jongeren zijn; 41% van de early 
majority is jonger dan 35 jaar. De early majority 
is vaker hoogopgeleid (hbo en wo), is een echte 
levensgenieter en geniet van op reis/vakantie gaan.

NEDERLANDER VRIJ BEHOUDEND OP HET GEBIED
VAN REIZEN EN VAKANTIE
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TYPE KOPERS

•  Er zijn verschillende type kopers te onder-
scheiden op het gebied van vakantie en reizen. 
Slechts een klein deel van de Nederlanders (7%) 
geeft niet om merken en vindt het ook niet leuk 
om zich uitgebreid te oriënteren. Van de overige 
groep verzamelt bijna 75% uitgebreid informatie 
om zo tot een goede keuze te komen.

•  Een kwart van de Nederlanders vindt de 
prijs-kwaliteitverhouding erg belangrijk als het om 
vakanties gaat.  

•  Ruim 20% informeert zich goed over de prijs en 
neemt de tijd om de beste koop te vinden. Dit 
geeft hen het gevoel slim bezig te zijn.  

•  Nog eens bijna een kwart vindt het echt leuk om 
zich uitgebreid te oriënteren en meer te weten te 
komen over de vakantie- en reismogelijkheden. 
Dit type koper vindt het ook leuk om steeds weer 
nieuwe dingen te kopen.

•  Tenslotte is er bijna een kwart van de 
Nederlanders die graag zo snel en gemakkelijk 
mogelijk hun vakantie vinden en vaak al van 
tevoren weten wat ze willen. Deze groep gaat 
het minst op zoek naar informatie.
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Sanoma/SBS heeft direct contact met lezers, 
kijkers, gebruikers en bezoekers. Door dit continue 
contact  en onderzoek halen we veel kennis in 
huis. We weten als geen ander wat er leeft onder 
onze doelgroepen. Deze kennis delen we graag 
met onze zakelijke partners. 

Dit voorjaar zal er een vierde deel aan het onder-
zoek worden toegevoegd, waarbij we de aankoop-
funnel van de reisbranche nog meer onder de loep 
gaan nemen. Informatie gemist of geen antwoord 
gekregen op je vraag? We nemen het graag mee 
in het volgende deel van ons onderzoek.

Voor meer informatie 
of vragen kun je
contact opnemen met:

Kim Luykx
Sr. B2B marketeer Travel
kim.luykx@sanoma.com

DE CONSUMENT IS CONTINU
IN BEWEGING


