Publieke raadpleging onder de inwoners van
Vijfheerenlanden over vakantiegeld
Raadpleging 1
11 november 2019
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Samenvatting
Vakantiegeld
Op vraag "6 Waar besteedt u uw vakantiegeld aan?" antwoordt 44% van de respondenten:
"Vakantie". 33% van de respondenten geeft aan vakantiegeld te sparen voor later.
Op stelling "7 ‘Vakantiegeld kan beter uitgestreken worden over het jaar bij het maandelijks loon in
plaats van de jaarlijkse uitbetaling’" antwoordt in totaal 10% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". In totaal 77% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (42%) is: "Mee oneens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVijfheerenlanden, waarbij 145 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Vakantiegeld
In mei of juni krijgen werknemers vakantiegeld. Dit geldt ook voor mensen die in de WW
zitten of AOW krijgen.

6 Waar besteedt u uw vakantiegeld aan?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=141)
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Anders

Op vraag "6 Waar besteedt u uw vakantiegeld aan?" antwoordt 44% van de respondenten:
"Vakantie". 33% van de respondenten geeft aan vakantiegeld te sparen voor later.

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanschaf van iets wat vervangen of vernieuwd moet worden
Belastingdienst
BSR en gemeentelijke belastingen
Eigenlijk vind ik dat hier geen enquete over gehouden moet worden, anders gezegd, het gaat
jullie niets aan.
En andere kosten
Grote uitgaven, zoals o.a. grote beurt en APK keuring auto
Het gezin
Kleinere dingen die nodig zijn. In ons geval koelbox, tv schermpje etc
Om rond te komen
Op de spaarrekening, doel nog niet bekend.
Rekeningen betalen
Tuin opknappen
Zonnepanelen (2x)

Toelichting
•

Ik ben zelfstandig ondernemer en heb gelukkig ook geen tijd voor vakantie anders zou ik het
daar aan uit geven.
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Van oorsprong werd vakantiegeld na de Tweede Wereldoorlog ingevoerd om daadwerkelijk aan een
vakantie te besteden, zodat werknemers na de vakantie weer uitgerust op het werk kwamen.

7 ‘Vakantiegeld kan beter uitgestreken worden over het jaar
bij het maandelijks loon in plaats van de jaarlijkse
uitbetaling’

(n=141)
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Op stelling "7 ‘Vakantiegeld kan beter uitgestreken worden over het jaar bij het maandelijks loon in
plaats van de jaarlijkse uitbetaling’" antwoordt in totaal 10% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". In totaal 77% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (42%) is: "Mee oneens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Neutraal

•

•

Mee
oneens

•

•
•

Zeer mee
oneens

•
•

Hangt af van persoonlijke situatie. ik zelf heb hiervoor gekozen, mijn werkgever
biedt de mogelijkheid. Als je geen andere middelen hebt om vakantie of andere
eenmalige uitgave te betalen is het wellicht slimmer dit wel eenmaal per jaar te
laten uitbetalen.
Voor degene die het wat minder breed hebben en niet op vakantie kunnen omdat
ze het geld nodig hebben om de rekeningen te betalen kan het beter uitgestreken
worden. Voor degene die werken voor de slagroom op de koffie zou het niks
uitmaken. Ik denk dat een werknemer zelf de beslissing zou mogen maken
Ik vind het een enorm leuk cadeau en wij gebruiken het ook echt voor een groot
deel aan onze vakantie. Maar omdat wij vaak gaan kamperen houden we ook nog
wel iets over. Dat gaat op de spaarrekening en als die boven een bepaald bedrag
uitstijgt geven we dat geld graag uit aan verbouwing, huis, uitstapjes etc.
Ik vind juist het extraatje eens per jaar heel welkom. Dan kan het ook besteed
worden waar het voor bedoeld is.
Ondanks dat het afgesproken wordt van het salaris, lijkt vakantiegeld een extra.
Daarbij is het voordeel dat vakantiegeld niet eerder uitgegeven kan worden,
waardoor mensen daadwerkelijk het geld, als ze het ontvangen, kunnen
uitbesteden aan vakantie of iets anders.
Als het elke maand wordt uitbetaald gaat het ook op. Het is veel moeilijker om het
zelf elke maand op zij te zetten.
Gaat dan ongemerkt op en een extraatje tegen de vakantie is dan juist zo welkom.
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•
•
•
•
•

Het geld wordt opgenomen in het gewone salaris en gaat er ook maandelijks uit,
vakantiegeld is een manier van sparen
Het is dan op als je het voor verbouwing of vakantie wil gebruiken
Het wordt door veel gezinnen nu juist gebruikt om schulden mee af te lossen.
Uitsmeren is dus geen oplossing.
Voorbode van het afpakken van eigen geld
Wordt het maandelijks uitbetaald dan denk ik dat het bij vele op gaat aan de
maandelijkse lasten. Vakantie of net dat beetje extra kopen zit er dan niet in.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipVijfheerenlanden
Vakantiegeld
06 juni 2019 tot 16 juni 2019
145
8,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
2
18 juni 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 8,1%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 8,1%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval. Beschouw de onderzoeksresultaten als indicatie.

2.1 Methodiek
o
o
o
o

In overleg met Kontakt Mediapartners zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 6 juni 2019 door middel van
een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 13 juni 2019.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipVijfheerenlanden
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 hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Vijfheerenlanden
vergroten. Via het panel TipVijfheerenlanden.nl kunnen alle inwoners in de gemeente
Vijfheerenlanden hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipvijfheerenlanden.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.
TipVijfheerenlanden.nl 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.
TipVijfheerenlanden.nl maakt het gemakkelijk
om zonder veel moeite je zegje te doen!
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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
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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