Publieke raadpleging onder de
inwoners van Nissewaard over
vakantie

22 september 2020
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Samenvatting
Vakantie
Op vraag "1 Bent u dit jaar op zomervakantie geweest?" antwoordt 51% van de respondenten: "Nee,
dit jaar ben ik niet op vakantie geweest in de zomervakantie". Zie pagina 5.
Op vraag "1.1 Heeft de komst van het coronavirus uw vakantieplannen gewijzigd?" antwoordt 53%
van de respondenten: "Ja, ik heb bewust gekozen voor een vakantie in Nederland". Zie pagina 7.
Op vraag "1.2 In hoeverre was u op de hoogte van de coronaregels die gelden in het land waar u op
vakantie bent geweest?" antwoordt 86% van de respondenten: "Volledig". Zie pagina 8.
Op stelling 2 'Thuisisolatie is een vorm van luxe verzuim’ antwoordt in totaal 23% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 52% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Mee oneens". Zie pagina 9.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipNissewaard, waarbij 221 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipNissewaard
Groot Nissewaard
Vakantie
24 augustus 2020 tot 17 september 2020
4
221
6,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
22 september 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±6,6%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

1.1 Methodiek
•
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Groot Nissewaard.
Op 24 augustus is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 2 september is een herinneringsmail gestuurd.
Op 11 september is een tweede herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

1.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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2. Resultaten
2.1 Vakantie
De periode van de zomervakantie is bijna voorbij. Een zomervakantie die door de komst van
het coronavirus er mogelijk anders heeft uitgezien dan anders.

1 Bent u dit jaar op zomervakantie geweest?
Ja, in Nederland

(n=210)

24%

Ja, in het buitenland

11%

Ja, zowel in Nederland als het buitenland

2%

Ik ga nog op vakantie

10%

Nee, dit jaar ben ik niet op vakantie geweest in de
zomervakantie

51%

Weet niet
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Op vraag "1 Bent u dit jaar op zomervakantie geweest?" antwoordt 51% van de respondenten: "Nee,
dit jaar ben ik niet op vakantie geweest in de zomervakantie".

Toelichting
Ja, in Nederland

•
•

Diverse midweekjes
Wij zijn gewoon enkele dagen in andere provincies geweest.

Ja, in het
buitenland

•
•
•

Bali
Via Belgie, Frankrijk en Spanje naar Portugal. (Kamperen)
Was in een geel gebied en reeds geboekt en betaald. Kon niet kosteloos
geannuleerd worden. Anders was ik niet gegaan

Ik ga nog op
vakantie

•
•
•
•

Blijf wel in Nederland
Heb mijn buitenlandse reis omgeboekt naar Nederland.
Herfstvakantie, met auto, in een huisje, Wij vermijden drukke plekken
Ik ga op vakantie in Nederland

Nee, dit jaar ben ik
niet op vakantie
geweest in de
zomervakantie

•

De laatste 15 jaar begin april tot eind september met de caravan door
Europa zwerven, dit jaar thuis zitten vanwege coronavirus.
Door de mondkapjes plicht
Ik had een vakantie geboekt maar heb die verplaatst naar volgend jaar
vanwege Corona
Ik zit not op mijn geld te wachten van een trip die ik in april zou maken. De
vliegmaatschappijen verwijzen naar het online boekingsbureau en die is
niet te bereiken!!!
Met slechts een klein AOW is vakantie niet aan de orde

•
•
•
•
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•

Weet niet

•

Vakantie is geannuleerd door toename corona in dat gebied. Is
momenteel code oranje.
Wij hebben twee vakanties moeten annuleren en de derde (aankomende
maand) gaat zoals het nu naar uitziet ook niet door

•
•

Geen geld en gezondheid voor.
Ik ga sowieso niet op vakantie, corona virus of niet
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Vraag 8.1 is gesteld aan alle respondenten die bij stelling “1 Bent u dit jaar op zomervakantie
geweest?’” Antwoorde met: “Ja, Nederland”.

1.1 Heeft de komst van het coronavirus uw vakantieplannen
gewijzigd?
Nee, ik was al van plan om in Nederland op
vakantie te gaan

(n=55)

44%

Ja, ik heb bewust gekozen voor een vakantie in
Nederland

53%

Weet niet

4%
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Op vraag "1.1 Heeft de komst van het coronavirus uw vakantieplannen gewijzigd?" antwoordt 53%
van de respondenten: "Ja, ik heb bewust gekozen voor een vakantie in Nederland".

Toelichting
Nee, ik was al
van plan om in
Nederland op
vakantie te gaan

•
•

Hierbij zou ik waarschijnlijk grens landen bezoeken. Dat heb ik nu niet
gedaan.
Onze plannen zijn wel gewijzigd want 2 geplande vakanties hebben wij laten
vervallen en daarvoor in de plaats hebben wij een midweek in een afgelegen
huis doorgebracht.

Ja, ik heb
bewust gekozen
voor een
vakantie in
Nederland
Weet niet

•

Doordat ons vakantieland 'oranje' werd konden we niet anders

•

De vraagstelling klopt niet. Onze geplande vakantie in het buitenland ging
niet door en dat kan ik niet aangeven.
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Vraag 1.2 is gesteld aan alle respondenten die bij stelling “1 Bent u dit jaar op zomervakantie
geweest?’” Antwoorde met: “Ja, in het buitenland”.

1.2 In hoeverre was u op de hoogte van de coronaregels die
gelden in het land waar u op vakantie bent geweest?
Volledig

(n=28)

86%

Deels

14%

Niet

0%

Weet niet
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Op vraag "1.2 In hoeverre was u op de hoogte van de coronaregels die gelden in het land waar u op
vakantie bent geweest?" antwoordt 86% van de respondenten: "Volledig".

Toelichting
Volledig

•

Via Buitenlandse Zaken app en ANWB app, alsmede via vrienden hier in Nederland
waar ook ivm Covid-19 dagelijks contact was.
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Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft het dringende advies om na terugkomst uit een
gebied waar code oranje is afgegeven 10 dagen in thuisisolatie te gaan. De thuis-isolatie is
geen geldige reden voor verzuim van school, waarschuwt het ministerie van Onderwijs. Een
boete hangt dan in de lucht als de kinderen thuisblijven. Scholen lieten veelal voor de start
van de zomervakantie weten dat dit als luxe verzuim wordt gezien.

2. 'Thuisisolatie is een vorm van luxe verzuim'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

(n=209)

11%

Mee eens

12%

Neutraal

21%

Mee oneens

25%

Zeer mee oneens

27%

Weet niet
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Op stelling 2 'Thuisisolatie is een vorm van luxe verzuim’ antwoordt in totaal 23% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 52% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•

•
•

Mee eens

•
•

Neutraal

•

Indien mensen ervoor kiezen om toch naar het buitenland gaan moeten ze niet
“beloond” worden met extra vrije dagen. Bij de werkgever van mijn echtgenoot is
ook gesteld dat indien je niet kunt komen werken vanwege deze reden dat dit
onbetaald verzuim is en ik vind dit terecht. Men dient verantwoordelijkheid te
nemen voor zijn acties
Je had de vakantie elders kunnen vieren, korter kunnen maken of verschuiven.
Je kiest er voor om naar zo'n gebied te gaan er zijn genoeg plekken zonder code
oranje
Er is geen reden om problemen op te zoeken en hiermee andere mensen in gevaar
te brengen.
Ik merk dat collega's minder functioneel zijn als ze thuiswerken. Zijn niet
bereikbaar.
Als mensen zich eraan houden dan vind ik het geen 'vakantie'. Gaan ze
ondertussen shoppen. dan is het een ander verhaal
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•

•
•

Mee
oneens

•
•
•
•

•
•
•

•

Zeer mee
oneens

•

•
•
•
•
•

Dus mensen wordt aangeraden in isolatie te gaan, maar als je het doet krijg je een
boete? Nee, corona was niet weg, zeker niet in de vakantielanden en dus had het
verboden moeten zijn om naar die landen te gaan en om anderen hier te laten
komen. Gewoon een keer allemaal in eigen land. Daarnaast is de hele boel in mijn
ogen uiterst hypocriet als je van burgers van alles verwacht en ondertussen
mensen uit besmette landen hierheen haalt om in vleesfabrieken enz te werken
en asielzoekers toe te laten zonder aan de grenzen te controleren of zij het virus
bij zich hebben.
Hangt van de situatie af, bij vermoeden van besmetting ook kinderen thuis
houden!
Je zal maar in een land zijn dat ineens een andere alarmfase krijgt, je baas betaald
je echt niet door als je niet thuis kunt werken.
Als je besmet ben of in een besmet gebied bent geweest is dit geen verzuim, maar
een plicht. daarnaast kunnen er een hoop mensen vanuit huis werken.
Dit is nodig om de veiligheid van de docenten En medeleerlingen te waarborgen.
Lastige vraag, want je hoeft niet naar het buitenland op vakantie. Dit is een
vrijwillige keuze ...
Eigen kosten , eigen keuze.
Het is een dringend advies geweest met als gevolg dat iedereen verschillend
hiermee omgaat (en misbruik van maakt). Omdat het een advies is valt er ook niet
op te handhaven. Maar storend is vooral dat de regelgeving en effecten niet in één
lijn met elkaar worden gebracht. daarmee wordt een verkeerd beeld afgegeven en
is het totaal onduidelijk wat nu verwacht wordt van de mensen.
Ik ken niemand die expres naar een oranje gebied gaat om vervolgens thuis te
gaan zitten.
Ik zou het meer als gedeeltelijke detentie beoordelen
Slaat nergens op dat kinderen boete zouden krijgen als ze niet naar school gaan
mochten ze in buitenland zijn geweest.. hierdoor sturen ouders ze wellicht besmet
naar school en steken ze daar anderen aan waarvab wellicht kids met risicogroep
behorende ouders schande!
Thuisisolatie is geen vorm van luxe verzuim. Het is bedoeld om de verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan. Dat is geen luxe, maar een noodzaak.
Belachelijk dat scholieren dan niet in thuisisolatie moeten terwijl ze makkelijk
andere mensen kunnen besmetten. Dus ook scholieren in geval van code oranje
ook thuisisolatie!! en niks luxe verzuim. Willen we ooit van het virus afkomen? Dan
korte metten en met gezond boerenverstand te werk gaan, zeker bij (semi)
overheden. Gewoon zoals in andere landen VERPLICHTEN. Ik begrijp niet wat voor
een stel slampampers we zijn in Nederland.
Het is een onnodige verplichting
Ik ben ZZP'er in de evenementen-industrie. Dus het kost mij m'n inkomen en
misschien zelfs mijn bedrijf.
Je doet het niet voor je pret
Thuisisolatie is vrijheidsbeperking. Het coronavirus is een opgeblazen leugen en
veroorzaakt niet meer slachtoffers dan een 'gewone' griep. WHO en het RIVM
geven onjuiste info.. met opzet.
Wanneer een werkgever niet berijd is om een werknemer zijn sociale plicht te
laten volbrengen. Pleegt deze werkgever een misdaad tegenbeding maatschappij.
De regel is ook van toepassing op personen die zich niet houden aan de
thuisisolatie.
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Weet niet

•

Zal geen gevolg geven aan een isolatieplicht!

•

De term luxe-verzuim vind ik stemmingmakerij. De mensen die hier een
inhoudelijke mening over kunnen hebben, hebben deze voorstellen met een reden
gegeven.
Dit is sturende vraag. Jammer van de antwoorden op de eerdere vragen.
Ik ben taalkundig aardig onderlegd, maar ik begrijp echt niet wat u met deze vraag
bedoelt.
Ik weet wel dat het onverstandig is om weer gezellig samen op drukke plekken
samen te zijn niet bevordelijk is voor de hygiëne. Zeker niet als het een luxe
probleem is. Dichter bij huis kan ook een leuke vakantie opleveren.

•
•
•
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3.TipNissewaard
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Groot Nissewaard en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Nissewaard
vergroten. Via het panel TipNissewaard.nl kunnen alle inwoners van Nissewaard hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipnissewaard.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipNissewaard is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.

TipNissewaard maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Duurzaamheid’, ‘Parkeren’ en ‘Vuurwerk’.
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4.Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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