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Samenvatting
Vakantiegeld
Op vraag "1 Waar besteed u uw vakantiegeld aan?" antwoordt 47% van de respondenten:
"Vakantie". 21% van de respondenten antwoordt: “Sparen voor later”. 18% van de respondenten
geeft aan het (nog) niet te weten. 15% van de respondenten geeft aan geen vakantiegeld te krijgen.
Op stelling "2 ‘Vakantiegeld kan beter uitgestreken worden over het jaar bij het maandelijks loon in
plaats van de jaarlijkse uitbetaling’" antwoordt in totaal 9% van de respondenten: "(zeer) mee eens".
In totaal 72% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". De meest gekozen antwoorden
(36%) zijn: “Mee oneens” en "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
oneens".
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipBommelerwaard, waarbij 294 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.

1 Waar besteed u uw vakantiegeld aan?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1 Waar besteed u uw vakantiegeld aan?" antwoordt 47% van de respondenten:
"Vakantie". 21% van de respondenten antwoordt: “Sparen voor later”. 18% van de respondenten
geeft aan het (nog) niet te weten. 15% van de respondenten geeft aan geen vakantiegeld te krijgen.

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

Aan verschilende dingen
Aanleg tuin
Aflossen hypotheek
Bijzondere uitgaven
Combinatie van bestedingen
Dure aankopen
Gaat je niks aan
Gaat op de 'grote' hoop en wordt niet apart besteed
Gaat op de grote hoop
Gaat op in de grote pot
Geen speciale bestemming
Gewoon sparen, zonder later
Ik vind dat jullie dat niet hoeven te weten
Kleinere klussen in huis. Geen verbouwing.
Komt bij de lopende kosten
Lopende huishoudkosten
Maandelijkse uitbetaling als loon
Meestal geen specifiek doel, gaat op de grote hoop
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•
•
•
•
•
•
•
•

Meestal is het opzij zetten zodat ik het kan uitgeven aan onvoorspelbare kosten
Niet van belang
Om mee te leven
Rekening ziekenkosten
Rolluik
Theatervoorstellingen
We hebben net twee babies en daar hebben we zat kosten kosten voor zo moeten we de afval
(luiers) ook betalen
Zorgkosten

Toelichting
•
•
•
•
•
•

Deze vraag lijkt me redelijk privacy-gevoelig en bovendien niet erg relevant.
Ikzelf ben zelfstandige, mijn partner ontvangt wel vakantiegeld. Dit wordt uitgegeven aan grotere
uitgaven (verbouwing, vakantie) of sparen.
Je vakantie boek je al veel eerder, dan wanneer je het vakantiegeld hebt ontvangen
Trouwens schandalig dat die uitkering trekkers ook vakantie geld krijgen! Het hele jaar houden
ze hun handje al op en alles klap op de vuurpijl ook nog extra voor een 'welverdiende' vakantie...
maar zich aan de andere kant wel te goed voelen om bv aardbeien te moeten plukken!!
Vakantiegeld wordt verrekend in het maandelijk salaris.
Wat is de achterliggende gedachte van deze vraag? Leuke geschiedenis l3s hier onder,maar
mensen moeten toch zelf weten waar ze hun geld aan uitgeven. Waarschijnlijk om de extra
kosten van de afval zakken te betalen.
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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.

2 ‘Vakantiegeld kan beter uitgestreken worden over het jaar
bij het maandelijks loon in plaats van de jaarlijkse
uitbetaling’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
40%

36%

35%

(n=278)

36%

30%
25%
19%

20%
15%
10%

5%

4%

Zeer mee eens

Mee eens

5%

2%

0%
Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling "2 ‘Vakantiegeld kan beter uitgestreken worden over het jaar bij het maandelijks loon in
plaats van de jaarlijkse uitbetaling’" antwoordt in totaal 9% van de respondenten: "(zeer) mee eens".
In totaal 72% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". De meest gekozen antwoorden
(36%) zijn: “Mee oneens” en "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
oneens".

Toelichting
Mee eens

•

Dit is bij mij al het geval. Ben het daarmee ook eens, de term vakantiegeld slaat
nergens (meer) op.

Neutraal

•

Dit is geheel afhankelijk waar het miste belasting op wordt ingehouden. Nu betaald
Jan modaal alleen maar meer belasting over vakantie geld. Minder belasting druk
zou ook meer geld in de economie brengen
Ik denk dat het wenselijk is om de mogelijkheid aan te bieden, maar als keuze dus.
Mensen met schulden of hoge lasten hebben het dan iets makkelijker waarschijnlijk.

•

Mee
oneens

•
•
•

Dan gaat het op de grote hoop en wordt het in je beleving normaal inkomen en
geen extraatje.
Dan verdwijnt het geld in de grote pot, en heb je het niet eens in de gaten. Als je
een groter bedrag ineens krijgt, ga je er meer over nadenken wat je ermee gaat
doen. Het wordt bewuster ingezet.
Eens per jaar een redelijk bedrag ineens kan benut worden voor grotere aankopen,
betalen van rekeningen of ook voor vakantie inderdaad. Daarom ben ik dus voor
jaarlijkse uitbetaling.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
Zeer mee
oneens

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Weet niet

•

Eerlijk is eerlijk, als men het elke maand als "loon" ontvangt dan gaat het op aan
vaste lasten, eten en drinken. nu het eens per jaar in een keer te krijgen kun je er als
je dat wilt of als je dat nodig hebt iets leuks mee doen!
Groter bedrag in 1 keer biedt meer mogelijkheden er iets mee te doen, anders
verdwijnt het sneller aan kleinere dagelijkse zaken.
Het is toch wel een lekker extraatje. Als het wordt uitgespreid, dan ga je daar je
levensstandaard op baseren
Jaarlijkse uitbetaling benadrukt dat het geld ( in hoofdzaak) bedoeld is voor vakantie
en ontspanning. Het is een extraatje dat de mensen even uit de werkstress haalt.
Maar als je echt niet kunt rondkomen houdt het op. Maar mensen met een kleine
beurs hebben juist extra behoefte aan een paar "zorgeloze"weken.
Mensen die niet werken zoden ook geen vakantie geld moeten krijgen.
Puur gevoelsmatig: het is leuker om 1x per jaar een groter bedrag extra te krijgen
Risico is dat alles opgemaakt wordt…..vakantiegeld is ervoor om iets leuks mee te
doen.
Vakantiegeld is een soort spaarpotje.
Zo heb je iets om naar uit te kijken
Al krijg je het elke maand... dan voelt het zo gewoon. Die 1e keer in het jaar geeft
die trots en zin in het werk nog een beetje.
Als het maandelijks wordt uitbetaald moet je zelf meer opletten dat je het niet op
maakt, waardoor je het niet meer voor vakantie kunt gebruiken.
Als je het vakantiegeld over je maandelijkse loon verspreid, wordt het niet gespaard
maar gaat het gewoon mee in de dagelijkse kosten.
Nu is het echt een extraatje!
Dan gaat de belastingdienst ermee aan de haal.
Dat is iets tussen werkgever en werknemer en gaat de gemeente heeeeeelemaal
niets aan!
Extra centje is fijn
Mijn man krijgt zijn vakantiegeld iedere maand uit betaald (in CAO vastgelegd). Als
wij het niet direct apart zetten gaat het 'op de grote hoop', geef je het uit aan
gewone dingen als boodschappen en heb je nooit meer iets extra's. Ik denk dat veel
mensen dan geen geld hebben voor vakanties of die verbouwing maar eerder iedere
maand meer uitgeven en juist eerder in schulden komen omdat ze toch op vakantie
willen of die verbouwing uit moeten voeren.
Nu is Het een extra tje en anders gaat het bij de maandelijkse uitgaven
Op deze manier blijft het soort spaarpot. Anders wordt het al snel niet meer als
extra gezien maar normaal inkomen. Bij ons bedrijf heb je evt wel optie om in
december alvast helft te krijgen
Prima zoals het nu gaat extra potje en je komt rond van het geen je hebt
Vakantiegeld wordt over het algemeen ook deze tijd volgens mij toch wel aan
vakantie uitgegeven. Als je het spreid over het jaar gaat dit geld gemakkelijker op
aan allerlei dingen en wordt dit minder gemerkt. Veen mensen zullen het niet opzij
zetten om alsnog aan vakantie uit te geven.
Deze vraag lijkt me redelijk privacy-gevoelig en bovendien niet erg relevant.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipBommelerwaard
Vakantiegeld
04 juni 2019 tot 13 juni 2019
294
5,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
2
14 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 5,7%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 5,7%
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 Het Kontakt zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 4 juni 2019 door middel van
een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 11 juni 2019.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
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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.

Rankingvragen
Per antwoordmogelijkheid kan de respondent een ranking aanbrengen.
Aantal personen, die de
vraag hebben ingevuld
(respondenten)

Vraag / onderwerp
Het gemiddelde van de
gegeven ranking

<Thema>

(n=....)

100%

3

90%

2

80%
70%

1

2,0
2,4

60%

2,3

50%
40%
30%
20%

3,6

41%
23%

10%

27%
8%

0%
Mogelijkheid 1

Antwoordmogelijkheid

Mogelijkheid 2

Mogelijkheid 3

Percentage respondenten
dat ‘mogelijkheid 2’ als 1e
keuze geeft’

Mogelijkheid 4 (anders)

Mogelijkheid voor
respondent om een ander
antwoord in te vullen
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3. TipBommelerwaard
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Bommelerwaard
vergroten. Via het panel TipBommelerwaard kunnen alle inwoners van Zaltbommel en Maasdriel hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipbommelerwaard.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.
TipBommelerwaard is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor
de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipBommelerwaard maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Zaltbommel en Maasdriel en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Asbest’, ‘Parkeren’ en ‘Windenergie’.

10

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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