Hoe relaxed gaat
Nederland op vakantie?
Dit zorgt voor
vakantiestress

Slechts de helft van
de Nederlanders
gaat relaxed op
vakantie

Koffers inpakken

30%

Huis veilig/schoon achterlaten

23%

Werk afronden en achterlaten

20%

De reistas van onderweg samenstellen

10%

Huisdieren onderbrengen/planten verzorgen

10%

Het vinden van goede tussenstops of
overnachting(en)

8%

Reisdocumenten in orde maken

7%

54%
31%

Wanneer pakt
Nederland haar
koffers in?

63%

Last-minuteinpakkers gaan
relaxter op
vakantie!

pakt de koffer 1 tot 3
dagen voor vertrek in

18%

6%

pakt meer dan een
week van tevoren
de koffers

14%

doet dit 4 tot 7 dagen
van tevoren

pakt de koffer
last-minute in

38% van de vrouwen ervaart inpakstress, tegenover 23% van de mannen
“Na mijn laatste werkdag
begint voor mij de vakantie.”

“Zodra ik onderweg ben
begint voor mij de vakantie.”

23%

43%
29%

30%

Voor moeders begint de vakantie als het hele gezin (43%) in
de auto of het vliegtuig zit. Vader is al in de vakantiestemming
als zijn werk is afgerond en overgedragen (39%).

Zon- en relaxvakanties staan met stip op 1. We
gaan vooral op vakantie om te ontspannen en
tijd met elkaar door te brengen.
Zon- en
relaxvakantie

40%

Actieve vakantie
Overig

29%

24%

Stedentrip

7%

35%

van de gezinnen gaat met de tent op
vakantie. Een derde blijft hiervoor in
Nederland. Ook Frankrijk en Duitsland
zijn populaire kampeerbestemmingen.

72%

van de gezinnen met kinderen gaat
met de auto op vakantie. 23% vliegt
naar hun bestemming.

Hoe vermaken ouders
de kinderen tijdens de
lange reis?

Tablet met apps en filmpjes
Extra lekkere tussendoortjes

51%

41%
Kinderen van onder de 5
worden vooral vermaakt
met speelgoed. Als ze
wat ouder zijn, komt de
tablet tevoorschijn.

Speelgoed
Boeken/tijdschriften

40%

29%

Muziek/luisterboeken
Ouders met kinderen
tussen de 5 en de 12 gaan
het meest gestrest op
vakantie. Ouders van
tieners zijn het relaxed op
de dag van vertrek.

28%

Knutselen/tekenen

21%

Cadeautjes

8%

40%

van alle Nederlanders onder de 65 jaar
laat werk niet los op vakantie. Zij
kunnen het niet laten e-mails te checken
en werktelefoontjes te beantwoorden.
Dit zijn vooral mannen.
Mannen geven aan een stuk relaxter op vakantie te gaan dan vrouwen.

2%

van de ouders met jonge
kinderen stoort zich er niet
aan, als hun partner tijdens
de vakantie toch gaat
werken.

50%

van de ouders met jonge kinderen
vindt het vervelend als hun partner
tijdens de vakantie werkt.

85%

van de Nederlanders heeft uiteindelijk een
positief humeur na hun vakantie.
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