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Elke dag bereiken nieuwe verhalen over ter-
rorisme, politieke onrust, natuurgeweld en 
epidemieën ons via de media. Wat betekenen 
deze ontwikkelingen voor de keuzes die reizigers 
maken? En welke verwachtingen hebben reizi-
gers van hun reisaanbieders tijdens deze onze-
kere tijden, zoals voorafgaand of tijdens de reis? 

Samen met GfK, hebben we een onderzoek 
uitgevoerd onder 1.000 Nederlandse reizigers. 
We willen weten welke impact deze wereldwijde 
issues hebben op reizen. 

De reiziger is overduidelijk in beweging en ont-
dekt de wereld. Waar vroeger het merendeel 
op vakantie ging in eigen land of aangrenzende 
landen, zijn de mogelijkheden tegenwoordig ein-
deloos. 77 procent van de Nederlanders boekt 
de vakantie alleen of voornamelijk via online 
kanalen en slechts 10 procent van de reizigers 
brengt nog een bezoek aan het traditionele 
reisbureau. Een stedentrip naar New York, een 
cruise in de Middellandse Zee of een aantal 
maanden backpacken in Zuid-Oost Azië; alles is 
binnen handbereik en letterlijk slechts een paar 
klikken van ons verwijderd. 

Echter, veiligheid is tegenwoordig van het groot-
ste belang geworden. De bekende basiseisen, 
zoals mooi weer en veel bezienswaardigheden, 
worden verdrongen door een nog grotere basis-
behoefte: veiligheid. Met dit in het achterhoofd, 
valt het gemak van het klikken op 'boek' samen 
met de relatief eenvoudige beslissing om te klik-
ken op 'annuleren'.

Verrassend genoeg, toont ons onderzoek aan 
dat de rol van de reisaanbieder pas laat in de 
klantreis aan bod komt; pas nadat de bestem-

ming, type vakantie, type verblijf en type vervoer 
zijn bepaald, wordt de reisaanbieder geselec-
teerd. Als die reisaanbieder dan aan bod komt, 
wordt er slechts gekozen uit een beperkt aantal 
aanbieders en zijn reizigers niet loyaal aan één 
reisorganisatie. 

Hoewel reisaanbieders natuurlijk geen invloed 
op wereldproblemen kunnen uitoefenen, zijn 
dit wel belangrijke zaken voor aanbieders om 
rekening mee te houden bij het verstrekken 
van informatie over bestemmingen. Een posi-
tief reisadvies, vanuit zowel een onafhankelijke 
instantie als van de reisorganisatie, wordt als 
belangrijk en betrouwbaar ervaren door Neder-
landse reizigers. En ook de mate waarin een 
reisorganisatie functioneert als informatiepunt, 
in geval van calamiteiten, is bepalend. De rol van 
de reisaanbieder verandert van het faciliteren 
van leuke activiteiten naar het bieden van veilig-
heid en zekerheid. 

Het moge duidelijk zijn: het zijn uitdagende tijden 
voor reisaanbieders. De behoeften en wensen 
van reizigers veranderen. Ze weten wat ze wil-
len en hoe ze het willen. Aan de andere kant 
verandert de wereld om ons heen snel en heeft 
dit een sterke invloed op de verwachtingen van 
de reiziger. Reisaanbieders bevinden zich hier 
tussenin. Aan hen de taak om de consument 
wegwijs te maken en reizigers een onvergetelijke 
en bovenal veilige ervaring te bieden, ongeacht 
wat er gebeurt in de wereld om ons heen. De uit-
komsten van dit onderzoek bieden waardevolle 
inzichten die helpen te bepalen welke rol je wilt 
invullen in de klantreis van vandaag. Veel inspi-
ratie gewenst!
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OPBOUW VAN
DE RAPPORTAGE

DE ROl VAN DE REisORGANisATiE
Boeken van een vakantie gaat vooral via online kanalen en 
hierin lijkt de rol als informatievoorziener voor de reisorganisatie 
weggelegd wanneer het gaat om onverwachtse gebeurtenissen op 
of in de buurt van de reisbestemming.
p.8

BElANGRijksTE lEARNiNGs
Hoofdconclusies en implicaties van het onderzoek die aangeven 
waar men rekening mee moet houden als het gaat om het 
reisgedrag van de consument vandaag de dag.
p.7

lEADiNG EDGE CONsUmERs [lEC]

Belangrijkste resultaten van een specifieke groep die gezien 
kunnen worden als voorspellers voor toekomstige behoeften.
p.24

HET sENTimENT VAN DE CONsUmENT*
Besef van mogelijke onveiligheid verandert het boekingsgedrag 
van de consument. Veiligheid staat even hoog als de kans op mooi 
weer als het gaat om eisen voor een bestemming.
p.13

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1003 respondenten die weleens vakanties boeken en 
hierbij is een representatieve verdeling van geslacht leeftijd opleiding en regio gemaakt. 
Het aandeel boekers binnen het totale aandeel consumenten in Nederland is hoog. Mede 
daarom en vanwege de leesbaarheid, spreken we vaak over consumenten, waarmee we 
dus feitelijk "iedereen die wel eens een vakantie boekt" bedoelen.
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BElANGRijksTE lEARNiNGs

kEUzE REisAANBiEDER lAATsTE sTAP 
iN BOEkiNGsPROCEs

Het kiezen van de reisorganisatie is de laatste stap 
in het boekingsproces. Consumenten hebben hun 
keuze al gemaakt voor bestemming en type reis; 

de keuze bij welke reisorganisatie men boekt is de 
laatste. Betrouwbaarheid, prijs en een gemakkelijk 

boekingsproces zijn belangrijke “drivers” om voor een 
bepaalde reisorganisatie te kiezen. Maar daarnaast 
is het ook belangrijk dat organisaties goed kunnen 

anticiperen op onverwachte gebeurtenissen.

DE CONsUmENT is BEzORGD

Consumenten zijn tamelijk bezorgd als het 
om specifieke bestemmingen gaat. Er is veel 

berichtgeving in de media over aanslagen, politieke 
spanningen of natuurgeweld. Dit heeft impact op 
de Nederlandse boeker. Zo is de aantrekkelijkheid 
van het Midden-Oosten als vakantiebestemming 

sterk gedaald, wat we ook terugzien in de perceptie 
van deze bestemming binnen dit onderzoek. 

Consumenten willen daarom goed weten welke 
risico’s er zijn, wanneer ze naar een dergelijke 

bestemming op reis willen.

ROl REisAANBiEDER VERANDERT

Nederlandse boekers verwachten ook van de 
reisaanbieder dat deze handelt naar het feit dat 

er bezorgdheden zijn. Vooral bij onverwachte 
gebeurtenissen verwacht men flexibiliteit en goede 
informatie. Reisorganisaties moeten dus handelen 
naar de situatie, alternatieven bieden als dat nodig 

is en in contact staan met de lokale autoriteiten. Ook 
annulering op korte termijn moet mogelijk zijn.

lOyAliTEiT AAN REisAANBiEDER is BEPERkT

Consumenten zijn niet loyaal aan een bepaalde 
reisaanbieder. Het internet biedt ze de mogelijkheid 
makkelijk te vergelijken. Toch wil de consument niet 
oneindig zoeken: de meesten hebben een selectie 
van een aantal reisaanbieders in hun hoofd die ze 
meenemen in de overweging. Voor reisaanbieders 
is het dus essentieel om in die shortlist te komen. 
Naast de eerder genoemde voorwaarden, zal een 

eerdere positieve reiservaring natuurlijk goed kunnen 
meespelen.

lEADiNG EDGE CONsUmERs

De LEC gaat meerdere keren per jaar op vakantie 
maar is tegelijkertijd minder loyaal naar de 

reisaanbieder toe. Helderheid en daarnaast ook de 
kosten van een reisaanbieder zijn belangrijk bij het 

maken van een selectie. Daarnaast zoekt de LEC 
inspiratie bij de reisaanbieder. Over het algemeen is 
de LEC minder gedreven door angst. Zo heeft deze 

groep al meer bestemmingen bezocht dan de massa 
en laten zij zich minder leiden door wat er mogelijk 
zou kunnen gebeuren op of in de omgeving van de 

bestemming.

VERsCHillENDE BEHOEfTEs PER DOElGROEP

Het is voor reisaanbieders zeer belangrijk te denken 
in segmenten: elke doelgroep heeft eigen wensen 

en behoeften. Zo gaan jongeren sterk af op de 
ervaringen van anderen, ouderen willen het liefst een 
eenvoudig boekingsproces en vrouwen zijn over het 
algemeen bezorgder over mogelijke gebeurtenissen 

dan mannen. Het goed kunnen inspelen op de 
specifieke behoeften per doelgroep, zal er voor 

zorgen dat reisorganisaties sneller in beeld komen en 
de kans krijgen op de shortlist terecht te komen.
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DE ROl VAN DE 

REisORGANisATiE
Betrouwbaar en flexibel bij onverwachte gebeurtenissen

BETROUWBAARHEiD EN REPUTATiE BElANGRijkER DAN

PRijsNiVEAU VAN REisAANBiEDER

BOEkiNGsGEDRAG

Een goede reputatie en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste 
reden om voor een reisorganisatie te kiezen.

De reisaanbieder wordt pas in het boekingsproces betrokken wanneer de consument precies weet 
waar men heen wil. Betrouwbaarheid is voor consumenten een basisvoorwaarde. Verder hebben 
consumenten behoefte aan goede beschrijvingen van reizen. Dit – samen met klantbeoordelingen en 
een gemakkelijk boekingsproces – zal de kans vergroten dat een consument ook daadwerkelijk bij deze 

aanbieder de reis zal boeken.

Jongeren (18-34) focussen zich vooral op aanbieders die lage prijzen bieden en hechten veel waarde aan 
klantreviews terwijl de 65+ers relatief vaak op zoek gaan naar informatie over de bestemming.

Het aanbieden van lage prijzen 
is voor de jongere groep (18-34) 

belangrijker dan voor andere 
leeftijden. Van de gehele groep 

vindt 48% dit belangrijk

De 65+er is vooral op zoek naar 
een vakantieaanbieder die goed te 
vertrouwen is. 68% geeft aan dat 
dit belangrijk is wanneer hij of zij 
de reisaanbieder kiest. 58% van de 
gehele groep vindt dit belangrijk.

67% 68%

58%

Goede reputatie/betrouwbaar

48%

Heeft lage prijzen

38%

Duidelijke beschrijving van de reizen

28%

Je kunt er klantbeoordelingen/reviews van 
reizigers lezen

5%

Biedt inspiratie

26%

Heeft een makkelijk boekingsproces

23%

Geeft nuttige informatie over de bestemming

19%

Biedt veel keuze

16%

Geeft goed advies

Totaal (n=1003)

CONsUmENTEN WETEN Al WAT VOOR sOORT VAkANTiE mEN Wil 
BOEkEN WANNEER zE NAAR DE REisAANBiEDER GAAN

Volgorde van het boekingsproces van de consument

01 02 03 04 05

Bestemming Type vakantie Type verblijf Wijze van vervoer Reisaanbieder
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DUiDElijkHEiD EN GEmAk lEiDENDE EiGENsCHAPPEN WAAR 
EEN WEBsiTE Om VAkANTiEs TE BOEkEN AAN mOET VOlDOEN

lOyAliTEiT liGT lAAG EN BOEkEN VAN VAkANTiE GAAT 
VOORAl ViA DE ONliNE kANAlEN

Ruim een derde van de respondenten geeft aan vakanties puur en alleen online te boeken (33%) en slechts 
3% geeft aan voor het boeken altijd naar een reisbureau te gaan. Loyaliteit betreffende de reisaanbieder 
is niet erg hoog, slechts 10% boekt altijd via dezelfde reisaanbieder; de meeste consumenten hebben 
een beperkte selectie waar ze uit kiezen. De 65+er is loyaler dan dat jongere leeftijdsgroepen dat zijn. 

20% geeft aan altijd via dezelfde aanbieder te boeken.

Totaal (n=970)

45%

Ruime keuze

Makkelijk boekingsproces

45%

Goede sorteerfuncties

43%

Duidelijke voorwaarden

35%

Goede kwaliteit reviews

25%

Veel positieve reviews

16%

Veel reviews

14%

Mooie foto’s

13%

Annuleringsbeleid

11%

Videomateriaal

3%

Mogelijkheid vergelijken reizen

26%

39%

10%

52%

Loyaliteit naar reisaanbieders ligt relatief laag.

Slechts 10% boekt altijd via dezelfde 
aanbieder.

Ik heb een groot aantal aanbieders waar ik uit kies
Ik heb een beperkt aantal aanbieders waar ik uit kies
Ik boek altijd via dezelfde aanbieder

Totaal (n=1003)

Ruim 3/4 boekt vakantie voornamelijk of 
alleen via online kanalen.

Voornamelijk bij het reisbureau
Alleen bij het reisbureau

3% 7%

13%

44%

33%

Alleen online
Voornamelijk online
Even veel online als bij het reisbureau

Totaal (n=1003)

Ik vind dat een vereiste
Zou een mooie toegevoegde service zijn
Niet noodzakelijk

DE ROl VAN iNfORmATiEVOORziENER lijkT VOOR DE REisORGANisATiE WEGGElEGD Als HET 
GAAT Om ONVERWACHTsE GEBEURTENissEN

De consument is op zoek naar de reisorganisatie die kan fungeren als informatiepunt betreffende onverwachtse 
gebeurtenissen bij de bestemming tijdens of voorafgaand aan de vakantie. Het bieden van flexibiliteit pro-

activiteit en aanleveren van volledige informatie zijn zaken die de consument van een reisaanbieder verwacht. 
Verder verwacht een meerderheid in geval van onverwachte gebeurtenissen op de plaats van bestemming een 

keuze aan mogelijkheden zoals een vervangende bestemming of zelfs annulering.

Flexibiliteit in het geval van 
onverwachte gebeurtenissen

Proactief benaderen in het geval 
van mogelijke spanningen

Complete informatie over de 
lokale risico’s op de website

Last-minute annulering mogelijk 
maken

Overzicht sturen van risicofactoren 
en hoe daar mee om te gaan

Persoonlijk contact

In direct contact staan met  
de lokale overheden

Korting in het geval van extra 
onrust

2%

70%

28%

4%

43%

53%

5%

36%

60%

5%

36%

59%

5%

44%

52%

11%

45%

44%

13%

50%
37%

29%

52%

18%

De consument verwacht vooral 
flexibiliteit en pro-activiteit als 
het gaat om het boeken van een 
risicovolle bestemming.

4%

15%

44%

25%

11%

37% geeft aan geïnteresseerd te zijn in 
een verzekering waarbij men via een schadu-
wboeking naar de tweede keus op reis kan 
indien er zich onverwachte gebeurtenissen in 
het gebied van de eerste keus voordoen. 
Lager opgeleiden kiezen eerder voor een 
dergelijke optie dan dat hoogopgeleide con-
sumenten dat doen.

Waarschijnlijk niet
Zeker niet

Zeker
Waarschijnlijk
Misschien

Totaal (n=1003)

Totaal (n=1003)

RUim EEN DERDE GEEfT AAN iNTEREssE TE HEBBEN iN EEN VERzEkERiNG Om VAN BEsTEmmiNG TE kUNNEN sWiTCHEN
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HET sENTimENT VAN 

DE CONsUmENT
Bezorgdheid bepaalt in sterke mate de voorkeur 

voor de bestemming

AANslAGEN EN NATUURRAmPEN iN
DE BUURT VAN DE REisBEsTEmmiNG

Aanslagen en natuurrampen in de buurt van 
de geboekte reisbestemming hebben grote 

impact op het voortzetten van de reis.

88%
van de consumenten geeft aan van bestemming 

te willen wisselen in geval van een aanslag of 
natuurramp in het betreffende gebied. De impact 

van deze gebeurtenissen zorgt ervoor dat bijna 
driekwart voor een bestemming in een ander 

land kiest.

TRAVEl sENTimENT  13Het sentiment van de consument



Nog geen 10%
van de consumenten geeft aan de reis met een korting voort te willen zetten wanneer er zich een 
natuurramp of aanslag op 100 km afstand van de reisbestemming voordoet. Consumenten in de 
leeftijdsgroepen 18-49 zijn vaker geneigd naar het krijgen van korting op de reis wanneer er een aanslag 

is geweest dan dat de 65+er dit zou doen. 

Bijna de helft
van de 65+ers kiest voor een alternatief bij dezelfde reisaanbieder.

HET kUNNEN REizEN NAAR EEN AlTERNATiEVE BEsTEmmiNG...

wanneer er een aanslag of natuurramp heeft plaatsgevonden bij de huidige bestemming is voor de 
consument interessanter dan met korting dezelfde reis door laten gaan.

NATUURRAmP AANslAG

50%

38%

7%
5% 4%

8%

45%

43%

Soortgelijke alternatieven via dezelfde aanbieder

Annulering, zelf een alternatief kunnen kiezen Anders, namelijk

Korting op de prijs van mijn reis

Totaal (n=501) Totaal (n=502)

50%

20%

18%

6%

7%Anders, namelijk

Een ander land

Een andere regio/provincie 
in hetzelfde land

Een andere regio

Een ander werelddeel

DE NiEUWE BEsTEmmiNG WAAR mEN DAN VOOR kiEsT liGT VAAk iN EEN ANDER 
lAND DAN DE OORsPRONkElijkE BEsTEmmiNG

Wanneer er een natuurramp of aanslag heeft plaatsgevonden in het land van bestemming, kiest de 
helft van de consumenten voor een ander land.

Bijna 1/4
zou zelfs naar een andere regio 
of werelddeel willen vertrekken. 
Mannen zijn eerder geneigd om 
een vervangende bestemming te 
kiezen dat in dezelfde regio ligt als 
waar de aanslag/natuurramp zich 
heeft afgespeeld. 

AANslAGEN EN POliTiEkE iNsTABiliTEiT

De bezorgdheid om mogelijke aanslagen of negatieve politieke ontwikkelingen 
beïnvloeden de keuze van de bestemming.

Consumenten die puur online vakanties boeken zijn minder angstig wanneer 
het gaat om de kans op aanslagen of politieke instabiliteit. Zo zouden zij minder 
snel bestemmingen waar het in het afgelopen jaar onrustig is geweest overslaan 

en maken zij zich ook minder zorgen over wat er allemaal kan gebeuren.
De jongste groep consumenten (18-34) ziet minder valkuilen. Zo geven zij aan 
een bestemming niet direct af te laten vallen wanneer de kans op een aanslag 
toeneemt. Ook zouden zij bestemmingen waar er het afgelopen jaar onrustig is 

geweest niet persé mijden.

van de vrouwen geeft aan bestemmingen 
waar het in het afgelopen jaar onrustig is 
geweest per definitie over te slaan. Van 
de mannen zegt 56% de bestemming 
over te slaan. 

64%

ANGsT VOOR AANslAG sPEElT mEE iN OVERWEGiNG 
EN OP HET CANCElEN VAN DE REis

POliTiEkE ONTWikkEliNGEN EN ONGEREGElDHEDEN 
iN DE BUURT VAN DE BEsTEmmiNG HEBBEN GROTE 

iNVlOED OP HET kiEzEN VAN EEN REisBEsTEmmiNG

Als er ook maar enig risico is op aanslagen, dan ga ik 
niet naar die bestemming op vakantie

Ik maak me nooit zorgen als ik op vakantie ga over 
wat er kan gebeuren

Als er na het boeken van een reis een aanslag 
plaatsvindt binnen 100KM van mijn bestemming, zal 
ik mijn reis cancelen

De kans op een aanslag tijdens een vakantie is zo klein, 
dat ik me daar niet druk over ga maken

25% 31% 27% 13% 4%

17% 31% 36% 14% 2%

6% 30% 34% 24% 6%

5% 21% 34% 32% 8%

Bestemmingen waar het in het afgelopen jaar onrustig 
is geweest, sla ik per definitie over

24% 35% 25% 13% 2%

Ik zal nooit naar een land op reis gaan dat politiek 
instabiel is

20% 35% 31% 11% 2%

Ik volg de politieke ontwikkelingen van de bestemming 
waar ik naar op reis ga zeer nauwkeurig

11% 38% 32% 16% 3%

Mee oneens
Helemaal mee oneens

Helemaal mee eens
Mee eens
Neutraal

Totaal (n=888)

Totaal (n=1003)

14 TRAVEl sENTimENT Het sentiment van de consument TRAVEl sENTimENT  15HET sENTimENT VAN DE CONsUmENT



VERANDERiNG iN BOEkGEDRAG VAkANTiEs

Besef van mogelijke onveiligheid verandert het boekingsgedrag van de consument

De consument die zijn of haar reis niet enkel en alleen via online kanalen boekt, geeft in grotere mate 
aan dat het boekgedrag veranderd is. Jongeren geven aan vaker te kiezen voor verre bestemmingen 

terwijl de 65+er meer is gaan kiezen voor bestemmingen dichterbij.

7%

36%
57%

Niet veranderd Enigszins veranderd

Sterk veranderd

kEUzEs mET BETREkkiNG TOT VAkANTiEs DiE mEN BOEkT 
is VOOR RUim EEN DERDE (sTERk) VERANDERD

GROOTsTE VERANDERiNG is HET kiEzEN VAN ANDERE 
VAkANTiEBEsTEmmiNGEN Om VEiliGHEiDsREDENEN

Totaal (n=1003)

ROl VAN BERiCHTGEViNG iN DE mEDiA lEiDENDE fACTOR 
VOOR HET kiEzEN VAN ANDERE BEsTEmmiNGEN

60%

Ik kies andere bestemmingen vanwege de veiligheid

30%

Ik kies bestemmingen die dichterbij zijn

22%

Ik kies andere momenten om op vakantie te gaan

9%

Ik kies bestemmingen die verder weg zijn

6%

Ik boek op andere wijze (via andere kanalen)

6%

Ik boek bij andere reisaanbieders

10%

Anders, namelijk

Verandering in boekgedrag (n=425) Verandering in boekgedrag (n=425)

37%
Rol van berichtgeving in media

28%
Andere privé situatie

28%
Andere reisvoorkeuren gekregen

27%
Meer bewust van mogelijkheden

15%
Minder te besteden

12%
Eigen ervaringen uit het verleden

9%
Ervaring van anderen

8%
Meer te besteden

6%
Anders, namelijk

EisEN AAN BEsTEmmiNG

Consumenten zijn in sterke mate angst gedreven

Opvallend is dat de bekende basisvereisten voor een vakantie (mooi weer, verschillende dingen die je 
kunt ondernemen), overschaduwd worden door bezorgdheden van reizigers. Vooral voor vrouwen is 
veiligheid een belangrijke voorwaarde. Dit zijn dan ook belangrijke zaken waar reisaanbieders rekening 

mee moeten houden bij het verstrekken van informatie over bestemmingen.
Mooie natuur en variatie in wat je kunt ondernemen zijn ook belangrijke voorwaarden – die tevens 
relatief zwaar voor vrouwen gelden. Zij zijn dan ook veeleisender dan mannen als het om een 
vakantiebestemming gaat. Uiteraard is prijs ook een belangrijk aspect – voor jongeren (18-34) weegt dit 

relatief het zwaarst.

VEiliGHEiD sTAAT NAAsT kANs OP mOOi WEER Als 
HET GAAT Om EisEN VOOR EEN BEsTEmmiNG

Veiligheid en de kans op mooi weer zijn in een meerderheid van de gevallen beslissend bij 
de keuze van een bestemming. Goede ervaringen van anderen zijn relatief belangrijk voor 

jongeren. Die willen zich dus graag door anderen laten inspireren.

48%
Mooie natuur

47%
5%

56%
Of het er veilig is

38%
6%

40%
Variatie in wat je kunt ondernemen

52%
8%

51%
Kans op mooi weer

40%
9%

34%
Culturele bezienswaardigheden

54%
13%

26%
Goede ervaringen van anderen

63%
11%

22%
Luxe accommodaties

53%
25%

22%
Mooie stranden

47%
31%

Speelt een beslissende rol
Ik neem het mee in mijn overwegingen
Speelt geen rol/is niet belangrijk voor mij

16 TRAVEl sENTimENT TRAVEl sENTimENT  17Het sentiment van de consument Het sentiment van de consument



ANGsT VOOR GEWElD sPEElT ROl Bij kEUzE VAN DE BEsTEmmiNG

Berichtgeving over aanslagen in toeristische bestemmingen, beïnvloedt de Nederlandse 
consument sterk. De kans op geweld is zelfs de belangrijkste factor bij de keuze voor een 

bestemming.

De politieke stabiliteit en kans op een besmetting/virus zijn elementen die voor Nederlandse 
consumenten zwaar meewegen. Dit zijn zaken die veelvuldig het nieuws halen en blijkbaar 

dus grote impact hebben op het boekingsgedrag van Nederlanders.

Kans op geweld

37% 39% 6%18%

Prijs

23% 53% 2%22%

Politieke stabiliteit

23% 43% 8%26%

Kans op besmetting/virus

23% 36% 11%31%

Corruptie

18% 34% 14%33%

Omgang met mensenrechten

13% 36% 14%37%

Kans op natuurrampen

12% 28% 18%42%

Kans op goede in ternetverbinding

4% 21% 26%49%

Plaatsvinden van evenementen

3% 12% 48%37%

Een klein beetje NietZeer sterk Sterk

POliTiEkE siTUATiE VAkER EEN BElEmmERiNG DAN fiNANCiëN

Geweld, de politieke situatie, kans op beroving en kans op besmetting zijn voor een ruime 
meerderheid van de boekers redenen om een bestemming niet te overwegen. Vooral mannen 
kiezen niet voor een bestemming wegens beroving, ouderen slaan een bestemming over 
vanwege de hoge kans op besmettingen. Die zijn blijkbaar al meer bezig met hun gezondheid.

75%
Politieke situatie

68%
Religie gerelateerd geweld

62%
Hoge kans op besmettingen

58%
Grote kans op beroving

54%
Recent natuurgeweld

47%
Eigen financië le situatie

38%
Slecht weer

37%
Prijs

36%
Neg. ervaringen anderen

31%
Discriminatie

3%
Anders, namelijk

1%
Geen

Financiën vormen in mindere 
mate reden om niet voor een 
bestemming te kiezen. Vooral 
bij jongeren speelt dat, die 
zouden ook eerder vanwege 
negatieve ervaringen van 
anderen niet voor een bepaalde 
bestemming kiezen.

BEzORGDHEDEN 

Deel boekers durft risico’s te nemen, ander deel is voorzichtiger; zij hebben betrouwbare informatie nodig.

Nederlandse boekers lijken in twee kampen te zijn verdeeld: een deel zou het wel aandurven een reis te 
boeken waar recentelijk ″zaken zijn gebeurd″. Een ander deel zou dan afhaken.

Respondenten die bezorgd zijn, 
hebben behoefte aan informatie: 
een positief reisadvies vanuit een 

onafhankelijke instantie is de bron 
waar de meeste consumenten op 

zoek gaan naar informatie.

Daarnaast raadpleegt ook 
ruim een derde social 
media hiervoor.

58% 34%

OVERWEGEN BEsTEmmiNGEN WAAR iN HET VERlEDEN zAkEN zijN GEBEURD, 
VERHOUDiNG DiE HET WEl/NiET AANDURfT is 40/60

Zou ik misschien overwegen

Niet, maar heb ik voordat het daar 
onrustig werd wél overwogen

Niet, en heb ik ook nooit overwogen
10%

39%

20%

32%

Zou ik waarschijnlijk wel overwegen

Totaal (n=1003)

WAT mOET ER GEBEUREN OPDAT mEN DE BEsTEmmiNG 
WEER WEl zOU OVERWEGEN

WAAROm mEN DE BEsTEmmiNG WEl 
OVERWEEGT

Positief reisadvies vanuit het ministerie van buitenlandse zaken

Als het risico op nieuwe voorvallen aantoonbaar is verminderd

Positief advies vanuit een overkoepelende reisorganisatie

Als ik duidelijke informatie krijg over de situatie in het land

Als ik via de media verneem dat het er veilig is

Positief advies vanuit reisbureau

Als de lokale overheid aangeeft dat de bestemming veilig is

Als deze bestemmingen goedkoper worden

Anders, namelijk

Niets, ik zou deze bestemmingen nooit meer overwegen

52%

51%

49%

46%

35%

21%

13%

7%

0%

10%

Deze bestemmingen zijn nu minder toeristisch

Deze bestemmingen zijn voordeliger

Door verleden is men alerter

De inwoners waarderen je komst meer

Het land staat meer in de belangstelling

Je wil het land/de mensen steunen

Anders

Ik zou hier sowieso al naar toe gaan

26%

14%

49%

22%

9%

19%

9%

16%

Overwoog wel voor het er onrustig werd (n=200) Overweegt reis naar gebied waar in verleden 
dingen zjin gebeurd (n=408)
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TRAVEl sENTimENT

Zuid-Europa

71% 4%

Oceanie

59% 8%

Noord-Amerika

56% 10%

Zuidoost-Azie

32% 24%

Zuid-Amerika

25% 26%

Midden en zuidelijk Afrika

18% 39%

India/ Nepal

13% 38%

Noord-Afrika

8% 62%

Ruimtereis

7% 68%

NegatiefPositief

zUiD-EUROPA, OCEANië EN NOORD-AmERikA zijN POPUlAiRsTE BEsTEmmiNGEN

zUiD-EUROPA

Te ver weg
37%

Grote kans op berovingen/diefstal
30%

Kans op aanslagen
28%

Type toeristen
23%

Politiek instabiel
21%

Het weer
77%

Eerdere ervaringen
60%

Lekker eten
53%

Bezienswaardigheden
48%

Goede voorzieningen
42%

Redenen waarom 4% negatief is: Redenen waarom 71% positief is:

OCEANiE

Te ver weg
87%

Kosten
28%

Kans op natuurrampen
4%

Kans op aanslagen
3%

Het weer
2%

Veel goede dingen over gehoord
68%

Bezienswaardigheden
64%

Goede voorzieningen
44%

Veilig
41%

Het weer
41%

Redenen waarom 8% negatief is: Redenen waarom 59% positief is:

NOORD-AmERikA

Te ver weg
57%

Kosten
23%

Grote kans op berovingen/diefstal
14%

Type toeristen
11%

Veel negatieve dingen over gehoord
10%

Bezienswaardigheden
69%

Goede voorzieningen
54%

Eerdere ervaringen
39%

Veel goede dingen over gehoord
39%

Veilig
36%

Redenen waarom 10% negatief is: Redenen waarom 56% positief is:

zUiDOOsT-AziE

Te ver weg
55%

Angst om ziek te worden
31%

Kans op aanslagen
22%

Politiek instabiel
19%

Kans op natuurrampen
19%

Bezienswaardigheden
74%

Het weer
56%

Lekker eten
50%

Eerdere ervaringen
44%

Veel goede dingen over gehoord
42%

Redenen waarom 24% negatief is: Redenen waarom 32% positief is:
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NOORD-AfRikA miNsT POsiTiEf, VOORAl VANWEGE POliTiEkE iNsTABiliTEiT

Grote kans op berovingen/diefstal
54%

Te ver weg
50%

Politiek instabiel
40%

Veel negatieve dingen over gehoord
27%

Kosten
20%

Bezienswaardigheden
70%

Het weer
46%

Veel goede dingen over gehoord
43%

Lekker eten
30%

Eerdere ervaringen
24%

Redenen waarom 26% negatief is: Redenen waarom 25% positief is:

Politiek instabiel
45%

Grote kans op berovingen/diefstal
44%

Te ver weg
40%

Angst om ziek te worden
34%

Slechte voorzieningen
27%

Bezienswaardigheden
73%

Het weer
48%

Eerdere ervaringen
42%

Veel goede dingen over gehoord
37%

Lekker eten
18%

Redenen waarom 39% negatief is: Redenen waarom 18% positief is:

Te ver weg
46%

Angst om ziek te worden
37%

Slechte voorzieningen
28%

Grote kans op berovingen/diefstal
25%

Politiek instabiel
20%

Bezienswaardigheden
65%

Veel goede dingen over gehoord
51%

Het weer
19%

Lekker eten
19%

Eerdere ervaringen
19%

Redenen waarom 38% negatief is: Redenen waarom 13% positief is:

Kans op aanslagen
62%

Politiek instabiel
62%

Grote kans op berovingen/diefstal
41%

Veel negatieve dingen over gehoord
32%

Angst om ziek te worden
20%

Bezienswaardigheden
56%

Het weer
56%

Eerdere ervaringen
39%

Lekker eten
33%

Veel goede dingen over gehoord
30%

Redenen waarom 62% negatief is: Redenen waarom 8% positief is:

NOORD-AfRikA

miDDEN EN zUiDElijk AfRikA

iNDiA/NEPAl

zUiD-AmERikA

POPUlARiTEiT BEsTEmmiNGEN

DUiDElijk COmmUNiCEREN OVER DE mOGElijkE RisiCO’s PER BEsTEmmiNG

Dit soort zaken leiden ertoe dat bepaalde bestemmingen dus 
minder populair worden. Consumenten zijn bezorgd dat ze in 

specifieke bestemmingen risico lopen. Er is recentelijk veel negatieve 
berichtgeving geweest over de bestemmingen waar men nu het minst 
positief over is. Een goede informatievoorziening voor deze specifieke 

bestemmingen is daarbij dus essentieel. Wat zijn de risico’s bij een 
bepaalde bestemming, wat kun je doen om risico’s te minimaliseren?

zUiD-EUROPA, OCEANië EN NOORD-AmERikA zijN POPUlAiRsTE BEsTEmmiNGEN

Boekers zijn vooral positief over Zuid-Europa, Oceanië en Noord-Amerika. Zuid- 
Europa vanwege het weer, de eerdere ervaringen en lekker eten. Oceanië vooral 
vanwege de goede dingen die men erover heeft gehoord, de bezienswaardigheden, 
het feit dat er veel te doen is en de veiligheid. Noord-Amerika ook vanwege de 
bezienswaardigheden, het feit dat er veel te doen is, goede voorzieningen en eerdere 
ervaringen. Opvallend is het dat jongeren en hoogopgeleiden vooral de voordelen 
van deze bestemmingen herkennen. Dit doen ze overigens ook bij bestemmingen die 
minder in trek zijn, zoals Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika en Midden en Zuidelijk Afrika. 
Ruimtereizen zijn voor een specifiek segment interessant: 6% is positief, dit zijn vooral 

jongeren, mannen en hoogopgeleiden.

NOORD-AfRikA miNsT POsiTiEf, VOORAl VANWEGE POliTiEkE iNsTABiliTEiT

We zien een omgekeerde trend bij de bestemmingen waar men negatief over is: 
politieke instabiliteit is bij de (Noord-) Afrikaanse bestemmingen de belangrijkste 
factor. Noord-Afrika is een bestemming waar men het meest negatief over oordeelt. 
Dit komt overeen met de ineengestorte boekingsaantallen voor deze regio. In Zuid- 
Amerika is de kans op beroving of diefstal een belangrijk element. Bij de overige 
bestemmingen – met uitzondering van Zuid-Europa – geldt dat de bestemming te ver 
weg is. De angst om ziek te worden geldt vooral bij bestemmingen in Azië, Afrika en 

Zuid-Amerika.
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VOORsPEllERs VOOR TOEkOmsTiG sUCCEs: 
lEADiNG EDGE  CONsUmERs (lEC)

LEC’s zijn consumenten waarmee we toekomstig gedrag kunnen voorspellen, zodat 
we kunnen inschatten welke kant de markten zich op zullen ontwikkelen en in 

hoeverre nieuwe ideeën kans van slagen hebben in de toekomst.

4 

lEADiNG EDGE  
CONsUmERs [lEC]

De LEC is minder angstig ingesteld als het gaat om 
dingen die er op de vakantiebestemming kunnen 
gebeuren zoals kans op een natuurramp, geweld 

en politieke instabiliteit. Hij of zij laat dit ook minder 
meewegen in de beslissing voor een bestemming.

•
Wanneer er een aanslag plaatsvindt binnen 100km 
van de reisbestemming zou de LEC zijn of haar reis 

niet direct annuleren.

De LEC vindt prijs een zeer belangrijke 
factor wanneer hij of zij een reisaanbieder 

gaat kiezen (56%).
•

Ook vindt de LEC het in vergelijking met andere 
consumenten belangrijker dat een reisorganisatie 

inspiratie biedt (9%).
•

Duidelijkheid in het boekingsproces en een 
ruime keuze van vakanties is voor de LEC cruciaal 

wanneer hij of zij online een vakantie boekt.

AlGEmEEN
LEC gaat vaker op vakantie en komt op meerdere plaatsen

De LEC boekt zijn of haar reis vaker puur of 
voornamelijk via online kanalen.

•
In vergelijking met LEC zijn overige consumenten 
vaker loyaal aan de aanbieder waar ze boeken.

•
Waarbij de massa vaker 1-2 keer per jaar op 

vakantie gaat, gaat de LEC juist vaker: 3 keer of 
meer. Daarnaast is de LEC ook al in meerdere 
landen op vakantie geweest dan de niet-LEC.

•
De LEC wil zoveel mogelijk variëren en kiest bij 
voorkeur voor verschillende bestemmingen.

BEsTEmmiNG
De LEC oordeelt positiever

De LEC is vaker op zoek naar een bestemming met 
een mooie natuur (58%), culturele bezienswaar-
digheden (48%) en dat er variatie is in wat je kan 

ondernemen (52%) dan de overige reizigers.
•

Kijkend naar de houding van de LEC ten opzichte 
van bestemmingen oordeelt hij of zij over alle 
bestemmingen - inclusief de ruimtereis - (16%) 

positiever dan de massa.

sENTimENT
LEC is minder angst gedreven

ONliNE BOEkEN
Prijs, inspiratie en duidelijkheid

lEADiNG EDGE  CONsUmERs

EEN iNDEliNG OP BAsis VAN DRiE fACTOREN

LEC’s zijn categoriespecifiek en worden gevonden op basis van 3 factoren:

De conclusies op de volgende slide zijn richtinggevend. Dus daar waar de LEC’s 
zich onderscheiden van de massa, daar zal de reismarkt zich naar verwachting in 
de toekomst naartoe bewegen. Voor de leesbaarheid hebben we dat niet telkens 

benoemd, maar zo kunnen de resultaten dus wel geïnterpreteerd worden.

Early Adopters  
voorlopers, mensen die als 
eerste nieuwe producten 

willen hebben

Beïnvloeders 
mensen die advies geven/
naar wie geluisterd wordt

Consumenten met 
passie voor de categorie 

– mensen die echt veel 
affiniteit hebben met de 

betreffende categorie

1 2 3
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CERTifiCERiNG

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming 
met het quality systeem van GfK dat is gecertificeerd 
volgens de normen van NEN-EN-ISO 9001, ISO 20252 
en ISO 26362. GfK onderschrijft de gedragsregels van 

E.S.O.M.A.R. (European Society for Opinion and Market 
Research) en is lid van de brancheorganisatie MOA 

(zie http://www.moaweb.nl).

Het is toegestaan de uitkomsten van onderzoek 
extern te publiceren. Wel dient in dat geval bij de 

onderzoeksresultaten GfK als bron te worden vermeld. 

Exclusiviteit van verzamelde gegevens is gebaseerd 
op de Gedragscode van de MOA, art. 5 

(zie http://www.moaweb.nl).
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