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Voorwoord

Dagrecreatie en vakanties van Nederlanders in Flevoland

Voor u ligt de rapportage ‘Dagrecreatie en vakanties van Nederlanders in Flevoland’. In dit rapport wordt de structuur 
van de vakantie- en vrijetijdsmarkt in Flevoland beschreven. De resultaten zijn gebaseerd op het 
ContinuVakantieOnderzoek en het ContinuVrijeTijdsonderzoek van NBTC-NIPO Research.  

Neem voor vragen of meer informatie contact met ons op.

NBTC-NIPO Research, Den Haag, februari 2018

Anke ten Velde | atenvelde@holland.com | 070 370 52 96

Marges rondom resultaten

De cijfers in dit rapport zijn doorgerekend naar nationale en provinciale totalen. Hierbij dient rekening gehouden te 
worden met marges rond de gepresenteerde volumes. 
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De cijfers in dit rapport zijn 
doorgerekend naar nationale en 
provinciale totalen. Hierbij dient 
rekening gehouden te worden met 
marges rond de gepresenteerde 
volumes.

Leeswijzer

Marges rondom resultatenBronnen: CVO en CVTO

De resultaten in deze rapportage zijn 
gebaseerd op het ContinuVakantie-
Onderzoek (CVO, 2016-2017) en het 
ContinuVrijeTijdsonderzoek (CVTO, 
2015). In de bijlage is meer 
informatie te vinden over deze 
onderzoeken.

Omdat het aantal vakanties in 
Flevoland relatief laag is, zijn de 
resultaten van het ContinuVakantie-
Onderzoek voor Flevoland in 
hoofdstuk 2 en 3 gebaseerd op twee 
onderzoeksjaren (2016 en 2017). 
Voor totaal Nederland worden de 
resultaten in deze hoofdstukken wel 
op het onderzoeksjaar 2017 
gerapporteerd.
Dit komt doordat de basis van heel 
Nederland hoog genoeg is, waardoor 
de schommelingen minimaal zijn. 
Daarnaast communiceert het CVO 
één vakantiecijfer naar buiten voor 
de Nederlandse markt en worden 
jaren doorgaans niet 
samengenomen. 

Twee vakantiejaren: 2016-2017
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In de bijlage is meer informatie te 
vinden over de onderzoeksopzet van 
het ContinuVakantieOnderzoek en de 
vakantiedefinitie. Daarnaast is 
informatie opgenomen over de 
onderzoeksopzet van het 
ContinuVrijeTijdsonderzoek, inclusief 
een overzicht van alle activiteiten die 
in het onderzoek zijn opgenomen. 
Het rapport sluit af met meer 
informatie  over NBTC-NIPO 
Research.

Hoofdstuk 1 van dit rapport geeft een 
totaalbeeld van de vraagzijde van de 
vakantie- en vrijetijdsmarkt in 
Flevoland in termen van aantallen en 
bestedingen. Hoofstuk 2 geeft inzicht 
in de kenmerken van toeristische 
vakanties. Dit zijn vakanties die niet 
zijn doorgebracht in een eigen 
accommodatie, zoals een tweede 
woning, (sta)caravan op seizoen- of 
jaarplaats, volkstuinhuisje of boot 
met een vaste ligplaats. In hoofdstuk 
3 wordt het profiel van de 
vakantieganger naar Flevoland 
weergegeven. Hoofdstuk 4 geeft 
inzicht in de kenmerken van 
vrijetijdsactiviteiten in Flevoland. 
Hoofdstuk 5 sluit af met het profiel 
van de recreant in Flevoland. Waar 
relevant worden de resultaten in dit 
rapport afgezet tegen het landelijk 
gemiddelde. 

Leeswijzer

Indeling rapportage
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1
Marktomvang dagrecreatie 
en vakanties



Aantal vakanties
In 2017 werden in Flevoland 539.000 vakanties door Nederlanders ondernomen; dit is net als 
in 2016 bijna 3,1% van het totaal aantal binnenlandse vakanties.
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529

637

440

542 539

376
357

330

395
362

2013 2014 2015 2016 2017

Bron: CVO

Vakanties in Nederland
(x miljoen)

Vakanties in Flevoland
(x 1.000)

Definitie toeristische vakanties: Toeristische vakanties worden niet 
doorgebracht in een eigen accommodatie, zoals een tweede woning, 
(sta)caravan op seizoen- of jaarplaats, volkstuinhuisje of boot met een vaste 
ligplaats.
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Aantal overnachtingen
In 2017 werden in Flevoland 2,9 miljoen overnachtingen doorgebracht in het kader van 
vakanties door Nederlanders; dit is circa 3% van het totaal aantal binnenlandse 
overnachtingen.
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Overnachtingen in Nederland
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Overnachtingen in Flevoland
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Definitie toeristische vakanties: Toeristische vakanties worden niet 
doorgebracht in een eigen accommodatie, zoals een tweede woning, 
(sta)caravan op seizoen- of jaarplaats, volkstuinhuisje of boot met een vaste 
ligplaats.
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Bestedingen per persoon per vakantie
Gemiddeld werd in 2017 174 euro per persoon besteed aan een toeristische vakantie in 
Flevoland. Dit is 14% hoger dan in 2016 maar nog wel lager dan het gemiddeld besteedde 
bedrag per persoon aan toeristische vakanties in Nederland (192 euro).

Uitgaven per 
persoon

Per vakantie Per toeristische 
vakantie

2017 € 176,- € 192,-

2016 € 172,- € 190,-

2015 € 174,- € 193,-

2014 € 166,- € 188,-

2013 € 163,- € 183,-

Vakanties in Nederland Vakanties in Flevoland

Uitgaven per 
persoon

Per vakantie Per toeristische 
vakantie

2017 € 150,- € 174,-

2016 € 130,- € 153,-

2015 € 143,- € 166,-

2014 € 107,- € 145,-

2013 € 120,- € 142,-

Definitie toeristische vakanties: 
Toeristische vakanties worden niet 
doorgebracht in een eigen 
accommodatie, zoals een tweede 
woning, (sta)caravan op seizoen- of 
jaarplaats, volkstuinhuisje of boot met 
een vaste ligplaats.
** deze uitsplitsing is niet bekend voor 
alle toeristische vakantie. Daarom wijkt 
het totaal van de afzonderlijke bedragen 
licht af van het totaal bestede bedrage 
per toeristische vakantie

Uitgaven per persoon aan toe-
ristische vakanties in Nederland**

vervoer naar bestemming: € 18,20

verblijf: € 102,20

vervoer op bestemming: € 5,60

horeca: € 40,50

excursies/entree: € 8,20

winkels: € 24,10

overig: € 7,00

Uitgaven per persoon aan toe-
ristische vakanties in Flevoland**

vervoer naar bestemming: € 14,40

verblijf: € 100,30

vervoer op bestemming: € 4,30

horeca: € 38,90

excursies/entree: € 12,30

winkels: € 17,80

overig: € 5,30
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Totale bestedingen
In totaal is in 2017 bijna 63 miljoen euro besteed door Nederlanders aan toeristische vakanties 
in Flevoland; dit is 2,3% van de totale binnenlandse toeristische vakantiebestedingen.

Totale uitgaven Aan vakanties Aan toeristische 
vakantie

2017 3.100 2.781

2016 3.020 2.776

2015 2.962 2.700

2014 2.848 2.588

2013 2.852 2.606

Vakanties in Nederland
(x miljoen €)

Vakanties in Flevoland
(x miljoen €)

Uitgaven per 
persoon

Aan vakanties Aan toeristische 
vakantie

2017 81 63

2016 70 60

2015 63 55

2014 68 52

2013 64 53

Definitie toeristische vakanties: Toeristische vakanties worden niet doorgebracht in een eigen accommodatie, zoals een 
tweede woning, (sta)caravan op seizoen- of jaarplaats, volkstuinhuisje of boot met een vaste ligplaats.Bron: CVO
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▪ In 2015 zijn er door de Nederlandse bevolking bijna 3,50 miljard vrijetijdsactiviteiten buiten de eigen woning 
ondernomen.

▪ Positie van Flevoland als bestemming van vrijetijdsactiviteiten binnen Nederland;

o 2% van alle vrijetijdsactiviteiten is in Flevoland ondernomen (bijna 82 miljoen activiteiten)

o Directe kosten: in Flevoland wordt per persoon per activiteit gemiddeld € 11,01 besteed (in Nederland is dit 
gemiddeld € 9,63)

o De bijna 82 miljoen activiteiten zorgen in totaal voor een besteding van 899 miljoen euro (excl. vaste 
kosten en vervoerskosten). 

▪ Van de bijna 82 miljoen activiteiten die in Flevoland worden ondernomen;

o zijn buitenrecreatie en winkelen voor plezier de grootste clusters

o is wandelen voor plezier ver uit de populairste activiteit in Flevoland

o worden ruim 65 miljoen activiteiten (80%) door de eigen inwoners ondernomen

▪ Bijna alle inwoners van Flevoland hebben een vrijetijdsactiviteit buiten de eigen woning ondernomen. Gemiddeld 
worden er door de inwoners 4,1 activiteiten per week ondernomen. Dit zorgde in totaal voor 82,8 miljoen 
vrijetijdsactiviteiten, waarvan ruim 65 miljoen dus in de eigen regio.

Marktomvang dagrecreatie
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Omvang van de markt voor dagrecreatie in Flevoland
De kengetallen van de uithuizige vrijetijdsmarkt in de provincie Flevoland in één oogopslag.

In 2015 zijn er door de Nederlandse 
bevolking bijna 82 miljoen 

vrijetijdsactiviteiten buiten de eigen 
woning ondernomen in de provincie 

Flevoland. Dit is 2% van alle 
vrijetijdsactiviteiten die door Nederlanders 

in 2015 zijn ondernomen (bijna 3,5 
miljard activiteiten).

Top tien van meest populaire 
vrijetijdsactiviteiten

1. wandeling voor plezier (14%)
2. gewinkeld in binnenstad (7%)
3. fitness / aerobic / steps etc. (6%)
4. uiteten in restaurant / eetcafé (5%)
5. fietstocht voor plezier (4%)

winkelen voor plezier in stadsdeel- of 
wijkcentrum (4%)

7.  tuincentrum (3%)
zwemmen in binnenbad (3%)
factory outlet center (3%) 
speeltuin / indoor speelpaleis (3%)

Top 3 meest omvangrijke clusters
(o.b.v. het aantal ondernomen vrijetijds-

activiteiten in de provincie Flevoland

Bijna 65,4 miljoen vrijetijdsactiviteiten in 
de provincie Flevoland zijn door de eigen 

inwoners ondernomen (80%).

Van de totale economische waarde in 
provincie Flevoland is 899 miljoen euro 
uitgegeven tijdens het ondernemen van 

vrijetijdsactiviteiten buiten de eigen 
woning (directe kosten). 

De overige 298 miljoen euro zijn 
uitgaven die samenhangen met vervoer 
en parkeerkosten (circa 253 miljoen) en 

vaste kosten als abonnementen en 
lidmaatschappen (bijna 45 miljoen) die 

het ondernemen van vrijetijds-
activiteiten met zich meebrengen. 

In totaal is door Nederlanders 
in 2015 een bedrag van circa

1,2 miljard euro uitgegeven aan het 
ondernemen van uithuizige vrijetijds-
activiteiten in provincie Flevoland. Dit 

komt neer op gemiddeld 14,66 euro per 
persoon per activiteit. 

Buitenrecreatie 24%

Sport 18%

Winkelen voor plezier       19%

Bron: week- en jaarmeting CVTO, 2015
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2
Kenmerken toeristische
vakanties



Basis Nederland: toeristische vakanties in 2017 
Basis Flevoland: toeristische vakanties in 2016 en 2017
Bron: CVO 

Verblijfsduur
De gemiddelde verblijfsduur van vakanties in Flevoland (5,8 dagen) is vergelijkbaar met het 
landelijk gemiddelde. 

+/- score is significant hoger of lager dan het landelijk gemiddelde

Gemiddelde verblijfsduur in 
dagen: 5,8

Gemiddelde verblijfsduur in 
dagen: 5,8

15

53 55

36 32

10 13

Flevoland Nederland

2-4 dagen 5-8 dagen 9+ dagen



Basis Nederland: toeristische vakanties in 2017
Basis Flevoland: toeristische vakanties in 2016 en 2017
Bron: CVO 

Seizoen
De verdeling over de seizoenen is in Flevoland praktisch hetzelfde als voor totaal Nederland.

Het seizoen is samengesteld aan de hand van de vertrekmaand van de vakantie. 
Een vakantiejaar loopt van oktober tot en met september in het daarop volgende
jaar. De indeling van het vakantiejaar 2017 is bijvoorbeeld als volgt:
najaar    = oktober, november en december 2016;
winter    = januari, februari en maart 2017;
voorjaar = april, mei en juni 2017;
zomer    = juli, augustus en september 2017

16

32 34

32 28

17 17

19 21

Flevoland Nederland

zomer voorjaar winter najaar (in %)



Type accommodatie
De vakantiebungalow op een park is verreweg de belangrijkste accommodatievorm in Flevoland, 
gevolgd door een tent (niet op vaste seizoen- of jaarplaats).
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54

0,8

4

0

17

0

8

2

1

0

1

0

2

3

0

28

31

3

12

0,5

4

0,5

8

2

3

0,3

1

2

3

2

0

hotel/motel

vakantiebungalow, -huisje of -villa op een park

vakantiebungalow, -huisje of -villa niet op een park

woning van particulier

tent/bungalowtent op vaste plaats

tent/bungalowtent niet op vaste seizoen- of jaarplaats

toercaravan, vouwcaravan/-wagen op vaste plaats

toercaravan, vouwcaravan/-wagen niet op vaste plaats

stacaravan

camper

trekkershut

boot; zeilboot/motorjacht

jeugdherberg/groepsaccommodatie

pension/bed and breakfast

appartement

anders

Flevoland Nederland

hotel/motel 
(6%)

overig
(7%)

camping
(28%)

bungalow/
vakantiewoning

(59%)

Indien men tijdens een vakantie van verschillende accommodatievormen gebruik heeft 
gemaakt, werd de accommodatievorm geregistreerd waar men het grootste deel van de 
vakantie heeft overnacht.
+/- score is significant hoger of lager dan het landelijk gemiddelde

Basis Nederland: toeristische vakanties in 2017
Basis Flevoland: toeristische vakanties in 2016 en 2017
Bron: CVO 
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Bezoek aan bezienswaardigheden e.d.
Bezoek aan bezienswaardigheden maken in Flevoland minder vaak deel uit van de vakantie 
dan bij alle vakanties in Nederland.

13

9

12

10

12
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3

1

2

2

0

51

30

19

10

24

9

15

3

3

3

3

1

30

natuurreservaat, natuurgebied

strand

pretpark/attractiepark

bezienswaardige gebouwen (monumenten, kerken etc.)

dierenpark/safaripark/dolfinarium

museum/oudheidkamer

folkloristisch evenement

theater/schouwburg/bioscoop

sportevenement

bloemenpark, bloementuin/botanische tuin

concertgebouw/musicals

geen van deze

Flevoland Nederland (participatie tijdens de vakantie in %)

Basis Nederland: toeristische vakanties in 2017 
Basis Flevoland: toeristische vakanties in 2016 en 2017
Bron: CVO 

+/- score is significant hoger of lager dan het landelijk gemiddelde
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Sportieve activiteiten
Zwemmen en wandelen zijn de meest ondernomen activiteiten tijdens een vakantie in 
Flevoland. Als sportieve activiteit tijdens een vakantie scoort zwemmen in Flevoland 
bovengemiddeld, fietsen en wandelen scoren juist lager dan gemiddeld.

55

52

15

1

3

2

1

2

1

1

25

31

61

27

1

2

1

1

1

0

2

21

zwemmen

wandelingen maken

fietsen

zeilen

vissen

wind-/kite-/golfsurfen

roeien/kanoën

golf

tennis/squash

paard-, ponyrijden

geen van deze

Flevoland Nederland (participatie tijdens de vakantie in %)

Basis Nederland: toeristische vakanties in 2017 
Basis Flevoland: toeristische vakanties in 2016 en 2017
Bron: CVO 

+/- score is significant hoger of lager dan het landelijk gemiddelde
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Overige activiteiten
Uit eten gaan en funshopping zijn populaire activiteiten tijdens de vakantie in Flevoland. 

63

30

5

5

3

2

1

1

27

69

33

4

8

6

4

1

2

21

uit eten gaan (in restaurant)

funshopping

sauna

uitgaan (café/disco)

boottocht/rondvaart

zonnebaden

wellnessbehandeling

gebruik van beauty-/wellnessfaciliteiten

geen van deze

Flevoland Nederland (participatie tijdens de vakantie in %)

Basis Nederland: toeristische vakanties in 2017 
Basis Flevoland: toeristische vakanties in 2016 en 2017
Bron: CVO 

+/- score is significant hoger of lager dan het landelijk gemiddelde
Zie de vorige twee pagina’s voor het bezoek aan bezienswaardigheden e.d. en 
sportieve activiteiten
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Top 5 vakantietype
In Flevoland worden relatief veel vakanties met familie/vrienden ondernomen. 

18

9

9

5

4

vakantie met 

vrienden/familie/collega’s

andere sportieve/actieve

vakantie

bezoek aan evenement,

zoals musical, festival,

sportmanifestatie

godsdienstige reis

alleen bezoek attractiepark

type vakantie (aandeel vakanties 2017 in %)

11

9

8

8

8

vakantie met 

vrienden/familie/collega’s

op natuur gerichte vakantie

stedenvakantie

wandelvakantie

fietsvakantie

Basis Nederland: toeristische vakanties in 2017 
Basis Flevoland: toeristische vakanties in 2016 en 2017
Bron: CVO 

+/- score is significant hoger of lager dan het landelijk gemiddelde

Flevoland
(in %)

Nederland
(in %)
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Waardering
Het algemeen oordeel van de vakantie in Flevoland is iets lager (rapportcijfer 8,1) dan het 
algemeen oordeel van alle toeristische vakanties in Nederland (8,3). 

Flevoland

algemeen oordeel: 8,1

dienstverlening/service: 7,8

accommodatie: 7,8

prijsniveau horeca: 6,9

prijsniveau boodschappen: 6,8

Basis Nederland: toeristische vakanties in 2017 
Basis Flevoland: toeristische vakanties in 2016 en 2017
Bron: CVO 

+/- score is significant hoger of lager dan het landelijk gemiddelde

Nederland

algemeen oordeel: 8,3

dienstverlening/service: 8,0

accommodatie: 8,0

prijsniveau horeca: 7,4

prijsniveau boodschappen: 7,4
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Organisatiegraad
Voor het merendeel van de toeristische vakanties naar Flevoland is alleen het verblijf via een 
intermediair georganiseerd. Boekingen die gedaan zijn bij hotel- en bungalowketens worden 
hier ook toe gerekend.

1

1

76

10

13

2

1

57

21

19

pakketreis & samengestelde reis

alleen vervoer georganiseerd

alleen verblijf georganiseerd

alleen verblijf rechtstreeks

op de bonnefooi

Flevoland Nederland

georganiseerd via 
reiswereld/ 
intermediair

(Flevoland: 77%)

vervoer en/of
verblijf vooraf via 

reiswereld/
zelf geregeld

(Flevoland: 87%)

Basis Nederland: toeristische vakanties in 2017
Basis Flevoland: toeristische vakanties in 2016 en 2017
Bron: CVO 

+/- score is significant hoger of lager dan het landelijk gemiddelde
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3
Profiel van de 
vakantieganger



48
52

Nederland
(in %)

Geslacht
Bij vakanties in Flevoland zijn mannen licht oververtegenwoordigd.

Flevoland
(in %)

Basis Nederland: toeristische vakanties in 2017
Basis Flevoland: toeristische vakanties in 2016 en 2017
Bron: CVO 

+/- score is significant hoger of lager dan het landelijk gemiddelde

25

53

47

man vrouw
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0-12 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Leeftijd
Het aandeel 55-plussers dat in Flevoland een vakantie doorbrengt (15%) is beduidend lager 
dan het aandeel in totaal Nederland (33%). Het aandeel kinderen is juist hoger in Flevoland.

30

6

8

10

16

15

8

7

0-12 13-17 18-24 25-34

35-44 45-54 55-64 65+

Flevoland
(in %)

Nederland
(in %)

Basis Nederland: toeristische vakanties in 2017 
Basis Flevoland: toeristische vakanties in 2016 en 2017
Bron: CVO 

+/- score is significant hoger of lager dan het landelijk gemiddelde
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25

38

14

22

Welstand
Het merendeel van de vakanties in Flevoland wordt door hoger welstandigen ondernomen (A 
en B-boven; 61%), dit aandeel is vergelijkbaar met totaal Nederland. De verdeling van de 
beide klassen is echter anders.

Flevoland
(in %)

Nederland
(in %)

Basis Nederland: toeristische vakanties in 2017 
Basis Flevoland: toeristische vakanties in 2016 en 2017
Bron: CVO 

+/- score is significant hoger of lager dan het landelijk gemiddelde

27

17

44

15

23

A (hoog) Bboven Bonder CD (laag)



10

18

15

7

50

alleenstaand gezin met kinderen 0-5 jaar*

gezin met kinderen 6-12 jaar* gezin met kinderen 13-17 jaar*

gezin zonder kinderen

Gezinscyclus
Flevoland ontvangt meer gezinnen met jonge kinderen dan totaal Nederland.

6

31

23

8

31

alleenstaand gezin met kinderen 0-5 jaar*

gezin met kinderen 6-12 jaar* gezin met kinderen 13-17 jaar*

gezin zonder kinderen

Flevoland
(in %)

Nederland

(in %)

Basis Nederland: toeristische vakanties in 2017 
Basis Flevoland: toeristische vakanties in 2016 en 2017
Bron: CVO 

+/- score is significant hoger of lager dan het landelijk gemiddelde
* Leeftijdsindeling op basis van het jongste kind
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1%

5%

1%

7%6%

13%11%

13%

5%

24%

12%

2%

Provincie van herkomst
De belangrijkste provincie van herkomst voor vakanties in Flevoland is de provincie Zuid-
Holland. Inwoners uit deze provincie nemen bijna een kwart van de vakanties in Flevoland voor 
hun rekening.

Basis Flevoland: toeristische vakanties in 2016 en 2017
Bron: CVO 

+/- score is significant hoger of lager dan het landelijk gemiddelde
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Basis Nederland: toeristische vakanties in 2017 
Basis Flevoland: toeristische vakanties in 2016 en 2017
Bron: CVO 

+/- score is significant hoger of lager dan het landelijk gemiddelde

Groepssamenstelling
De gemiddelde groepsgrootte van vakanties in Flevoland is groter dan bij vakanties in totaal 
Nederland. Dit komt doordat er in Flevoland naar verhouding veel bungalowvakanties worden 
ondernomen (vakantietype met een relatief grote groepsgrootte) en weinig hotelvakanties 
(vakantietype met een relatief kleine groepsgrootte).
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Gemiddelde groepsgrootte in 
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rood geel lime groen aqua blauw paars onbekend

Leisure Leefstijlsegmentatie (BSR)
In Flevoland zijn ten opzichte van totaal Nederland iets minder vakanties ondernomen door 
personen met een groen of paars profiel en verhoudingsgewijs meer vakanties door personen 
met een geel of rood profiel.
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7
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rood geel lime groen

aqua blauw paars onbekend

Flevoland
(in %)

Nederland
(in %)

Basis Nederland: toeristische vakanties in 2017 
Basis Flevoland: toeristische vakanties in 2016 en 2017
Bron: CVO 

+/- score is significant hoger of lager dan het landelijk gemiddelde
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4
Kenmerken van vrijetijds-
activiteiten in Flevoland



Kerncijfers uithuizige vrijetijdsmarkt naar cluster

Omvang vrijetijdsmarkt

Participatie Frequentie Volume Directe bestedingen

x 1.000 %
(gem. aantal 
keer per jaar)

x 1.000 % x miljoen %

Inwoners provincie 
Flevoland

389 99 298 82.768 800,3

Winkelen voor plezier 355 90 40 13.851 17 471,8 59

Uitgaan 342 87 34 7.741 9 139,7 17

Buitenrecreatie 335 85 95 21.379 26 29,1 4

Attracties bezocht 294 75 15 4.569 6 29,5 4

Evenementen bezocht* 289 73 8 1.694 2 14,5 2

Cultuur 261 66 10 2.660 3 33,6 4

Sport 244 62 118 15.919 19 22,6 3

Verenigingsactiviteiten 
en hobby’s

187 47 73 9.500 11 21,9 3

Watersport (incl. zwemmen) 177 45 30 3.807 5 15,0 2

Bezoek sportwedstrijden 106 27 28 1.010 1 3,5 0,4

Wellness* 66 17 5 590 1 19,0 2

Buitenlandse dagtochten 49 0,1 0,2 0

Bron: jaar- en weekmeting CVTO, 2015

Jaarmeting Weekmeting

*  De activiteiten die deel uit maken van dit cluster zijn gewijzigd ten opzichte van het CVTO 2012/2013.
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Vrijetijdsparticipatie 2015
Activiteiten behorend tot clusters winkelen voor plezier, uitgaan en buitenrecreatie worden 
gekenmerkt door de hoogste participatiegraden.
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29
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Winkelen voor plezier

Uitgaan

Buitenrecreatie

Attracties bezocht

Evenementen bezocht*

Cultuur

Sport

Verenigingsactiviteiten en hobby’s

Watersport (incl. zwemmen)

Bezoek sportwedstrijden

Wellness*

inwoners provincie Flevoland Nederland (%)

Definitie vrijetijdsparticipatie
De vrijetijdsparticipatie geeft het percentage van de Nederlandse bevolking aan, dat 
in een bepaald jaar tenminste eenmaal een vrijetijdsactiviteit buiten de eigen 
woning heeft ondernomen.

Bron: jaarmeting CVTO, 2015

* De activiteiten die deel uit maken van dit cluster zijn gewijzigd ten opzichte van het CVTO 2012/2013.

In 2015 bedroeg de 
vrijetijdsparticipatie van 
inwoners uit de provincie 
Flevoland 99%. Dit betekent 
dat circa 389.000 inwoners 
van deze provincie 
tenminste één 
vrijetijdsactiviteit 
buitenshuis van meer dan 
een uur hebben 
ondernomen. De participatie 
is vergelijkbaar met totaal 
Nederland. Winkelen voor 
plezier en uitgaan zijn de  
clusters met de hoogste 
participatie. 

34



Vrijetijdsfrequentie 2015
De clusters met activiteiten die het vaakst per jaar worden ondernomen zijn sport, 
buitenrecreatie en verenigingsactiviteiten en hobby’s.
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Buitenrecreatie

Verenigingsactiviteiten en hobby’s

Winkelen voor plezier

Uitgaan

Watersport (incl. zwemmen)

Bezoek sportwedstrijden

Attracties bezocht

Cultuur

Evenementen bezocht

Wellness

inwoners provincie Flevoland Nederland

Definitie vrijetijdsfrequentie
De vrijetijdsfrequentie drukt het gemiddeld aantal vrijetijdsactiviteiten uit die in de 
betreffende periode zijn ondernomen. Het aantal deelnemers vermenigvuldigd met 
de frequentie resulteert in het aantal vrijetijdsactiviteiten. In de jaarmeting is aan 
alle respondenten gevraagd hoe vaak ze in het achterliggende jaar de onderscheiden 
vrijetijdsactiviteiten hebben ondernomen. Deze resultaten zijn hier weergegeven. 

Bron: jaarmeting CVTO, 2015
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Totale markt van vrijetijdsactiviteiten 2015
Bijna 82 miljoen uithuizige vrijetijdsactiviteiten in de provincie Flevoland in 2015.

19.404

15.428

15.317

8.425

7.342

6.126

3.525

2.491

2.032

1.064

505

buitenrecreatie

sport

winkelen voor plezier

verenigingsactiviteiten en hobby's

uitgaan

bezoek attracties

watersport (incl. zwemmen)

bezoek evenementen

cultuur

bezoek sportwedstrijden

wellness

 aantal vrijetijdsactiviteiten in provincie Flevoland (x 1.000)

Bron: weekmeting CVTO, 2015

Totale marktomvang
Het aantal activiteiten per cluster ondernomen in de provincie Flevoland. Dit betreft 
zowel activiteiten ondernomen door inwoners van provincie Flevoland als activiteiten 
ondernomen door inwoners van andere Nederlandse provincies. 

In 2015 zijn er bijna 
81,7 miljoen 

vrijetijdsactiviteiten van 
minimaal een uur buiten 
de eigen woning in de 
provincie Flevoland 

ondernomen.
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Top 15 populaire vrijetijdsactiviteiten
Wandelen voor plezier veruit de meest populaire activiteit in de provincie Flevoland in 2015.

11.266

6.035

4.828

3.916

3.095

3.064

2.848

2.647

2.271

2.236

1.693

1.690

1.690

1.673

1.604

wandelen voor plezier

gewinkeld in de binnenstad

fitness / aerobic / steps / spinning etc.

uit eten in restaurant

fietstocht voor plezier

winkelen voor plezier in stadsdeel- of wijkcentrum

tuincentrum

zwemmen in binnenbad

factory outlet center

speeltuin

toertochtjes met de auto

recreeren niet aan het water (park, bos, e.d.)

religieuze / kerkelijke vereniging

Joggen / hardlopen / trimmen

zang / toneel / dans / (jazz)ballet

aantal vrijetijdsactiviteiten in provincie Flevoland (x 1.000)

Bron: weekmeting CVTO, 2015

Aantal activiteiten
Het aantal activiteiten ondernomen door zowel inwoners van de provincie Flevoland 
als inwoners van andere provincies.
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€ 899,1

€ 253,3

€ 44,8

Bron: week- en jaarmeting CVTO, 2015

Totale economische betekenis 
uithuizige vrijetijdsmarkt in              

de provincie Flevoland:

1,2 miljard euro

Bestedingen
Vrijetijdsactiviteiten in de provincie Flevoland hebben een waarde van circa 1,2 miljard euro.

directe kosten

vaste kosten

vervoerskosten

Bedragen in miljoenen euro’s

Dit bedrag komt 
neer op gemiddeld     

14,66 euro 
per persoon per 

activiteit

** Vaste kosten worden gemeten in de jaarmeting CVTO 2015; dit zijn kosten voor een lidmaatschap, abonnement, 
contributie en/of kortingskaart.

* Directe kosten worden berekend door de totale kosten per activiteit (excl. vervoerskosten en vaste kosten: 
abonnementen, contributies e.d.) te vermenigvuldigen met het aantal ondernomen vrijetijdsactiviteiten. Dit is berekend 
op totaal niveau. 
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Bestedingen per persoon naar herkomst

Toegangsprijzen en 
deelname kosten 

Consumpties (eten, 
drinken e.d.) van 
activiteit

Bestedingen in winkels 
van activiteit 

Overige kosten 
(excl. vaste kosten: 
vervoerskosten, 
abonnementen, 
contributie e.d.)

Totale kosten 
(excl. vaste kosten: 
vervoerskosten, 
abonnementen, 
contributie e.d.)

Vervoerskosten (incl. 
parkeerkosten)

Provincie Flevoland 
(totaal)

€ 1,69 € 2,68 € 6,11 € 0,53 € 11,01 € 3,10

- Eigen regio € 0,75 € 2,15 € 5,60 € 0,28 € 8,78 € 1,59

- Inkomend vanuit 
andere provincies *

€ 5,51 € 4,84 € 8,17 € 1,54 € 20,05 € 9,00

- Uitgaand naar 
andere provincies

€ 2,68 € 4,67 € 5,22 € 0,78 € 13,34 € 8,41

Bron: weekmeting CVTO, 2015
* Directe kosten worden berekend door de totale kosten per activiteit (excl. vervoerskosten en vaste kosten: 
abonnementen, contributies e.d.) te vermenigvuldigen met het aantal ondernomen vrijetijdsactiviteiten. Dit is berekend 
op totaal niveau. De bestedingen vanuit andere provincies zijn indicatief, door een laag aantal waarnemingen.
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In & output diagram provincie Flevoland (1/2)

Er vloeit minder geld weg dan er binnenkomt, in activiteiten wordt er meer buiten 
de provincie ondernomen dan dat er activiteiten van niet-inwoners in Flevoland zijn.

€ 232 miljoen

Uitgaand:

Bijna 17,4 miljoen 
activiteiten van 
inwoners van de 
provincie Flevoland 
elders (incl. 
buitenland).

Saldo provincie Flevoland is positief in €, maar 
niet in volume van activiteiten

In de provincie Flevoland zijn in 2015 circa 
81,7 miljoen vrijetijdsactiviteiten buitenshuis 
ondernomen, zowel door de eigen inwoners als 
door Nederlanders woonachtig in andere 
provincies. De meeste activiteiten zijn door de 
eigen inwoners ondernomen (80%; 65,4 
miljoen activiteiten), ongeveer 20% van de 
activiteiten (16,3 miljoen activiteiten) door 
inwoners woonachtig in andere provincies. De 
directe uitgaven die deze inkomende 
vrijetijdsactiviteiten met zich mee brengen zijn 
ruim 326 miljoen euro. Dit bedrag is exclusief 
vervoerskosten en de zogenaamde vaste 
kosten. 

De uitgaande stroom van activiteiten betreft 
bijna 17,4 miljoen activiteiten die door 
inwoners van Flevoland ondernomen zijn 
buiten de eigen provincie. Dit brengt een 
besteding met zich mee van bijna 232 miljoen 
euro. Kortom de inwoners van Flevoland 
besteden minder buiten de provincie dan dat er 
door Nederlanders woonachtig buiten Flevoland 
in Flevoland aan vrijetijdsactiviteiten wordt 
besteed. 

De stroom van het aantal activiteiten naar 
Flevoland (vanuit andere provincies) is echter 
kleiner dan de stroom van uitgaande 
activiteiten (inwoners naar elders). 

Bron: weekmeting CVTO, 2015

€ 574 miljoen

Eigen provincie:

Bijna 65,4 miljoen 
activiteiten van 
Nederlanders die 
woonachtig zijn in 
Flevoland in de 
eigen provincie.

€ 326 miljoen

Inkomend:

Bijna 16,3 miljoen 
activiteiten in Flevo-
land van Nederlan-
ders die niet 
woonachtig zijn in 
provincie Flevoland.

Bestedingen
De genoemde bestedingen op deze pagina zijn exclusief vervoerskosten en de 
zogenaamde vaste kosten. 
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In & output diagram provincie Flevoland (2/2)

Top 5 activiteiten in provincie Flevoland

1. Wandeling voor plezier 11,3 miljoen activiteiten

2. Gewinkeld in binnenstad 6,0 miljoen activiteiten 

3. Fitness, aerobic, Steps, spinning etc. 4,8 miljoen activiteiten

4. Uiteten in restaurant / eetcafé 3,9 miljoen activiteiten

5. Fietstocht voor plezier 3,1 miljoen activiteiten

Top 10  Vrijetijdsactiviteiten inkomend en uitgaand

Van buiten de provincie naar provincie Flevoland Van provincie Flevoland naar andere provincies

1. Attractiepark / pretpark 8% 1. Toertochtjes met de auto 8%

2. Factory Outlet Center 8% 2. Wandeling voor plezier 7%

3. Uiteten in restaurant / eetcafé 5% 3. Uiteten in restaurant / eetcafé 6%

4. Tuincentrum 5% 4. Onderwijs / schoolvereniging 5%

5. Gewinkeld in binnenstad 4% 5. Gewinkeld in binnenstad 4%

6. Speeltuin / indoor speelpaleis 4% 6. Fietstocht voor plezier 4%

7. Wandeling voor plezier 3% 7. Winkelen voor plezier in stadsdeelcentrum 4%

8. Fietstocht voor plezier 3% 8. Paardensport 3%

9. Toertochtjes met de auto 3% 9. Zwemmen in binnenbad 3%

10. Recreëren niet aan het water 3% 10. Recreëren niet aan het water 3%

Bron: weekmeting CVTO, 2015
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5
Profiel van de 
vrijetijdsbesteder



Geslacht
In de provincie Flevoland worden net wat meer vrijetijdsactiviteiten door vrouwen dan door 
mannen ondernomen.

Basis: weekmeting CVTO, 2015 

45% 55%

vrijetijdsbesteder in provincie 
Flevoland

Nederlandse vrijetijdsbesteder

49% 51%
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Leeftijd
Relatief veel vrijetijdsactiviteiten in Flevoland worden door 0-5 jarigen en 18-24 jarigen 
ondernomen.
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35 - 44
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45 - 54

jaar

55 - 64

jaar

65 - 74

jaar

75+

jaar

vrijetijdsbesteder in provincie Flevoland Nederlandse vrijetijdsbesteder (in %)

Basis: weekmeting CVTO, 2015 
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Sociale klasse*

Vrijetijdsbesteder provincie Flevoland vaker uit middenklasse, minder vaak uit hoge sociale 
klasse.

15

4214

29

A B-boven B-onder C/D

sociale klasse vrijetijdsbesteder
in provincie Flevoland

(in %)

Basis: Weekmeting CVTO 2015 

Verdeling sociale klasse
Nederlandse vrijetijdsbesteder
A (hoog) 21%       
B-boven 35%
B-onder 14%     
C/D (laag) 30% 

* De toewijzing van de welstandsklasse is gebaseerd op de beroepsgroep en opleiding van de 
hoofdkostwinner.
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0%

1%

0,5%

2%
80%

3%3%

3%

0%

2%

6%

0%

Provincie van herkomst
Merendeel van de vrijetijdsactiviteiten in Flevoland worden ondernomen door eigen inwoners, 
gevolgd door inwoners uit Noord-Holland.

+/- score is significant hoger of lager dan het landelijk gemiddeldeBasis: Weekmeting CVTO, 2015

ondernomen activiteiten in provincie Flevoland (in %)
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Gezinscyclus
In de provincie Flevoland worden veel vrijetijdsactiviteiten ondernomen door gezinnen met 
kinderen.

9

3 3

25

13

46

12

7

3

27

13

38

alleenstaand

(< 65 jr)*

alleenstaand 

(≥ 65jr)*

stel zonder kinderen

(< 35 jr)

stel zonder kinderen

(35 - 64 jr)

stel zonder kinderen 

(≥ 65 jr)

gezin met

(thuiswonende)

kinderen

vrijetijdsbesteder in provincie Flevoland Nederlandse vrijetijdsbesteder (in %)

Basis: weekmeting CVTO 2015 

*  Personen die alleen wonen nemen 19% van de vrijetijdsactiviteiten voor hun rekening. Doordat 
vrijetijdsactiviteiten (lang) niet altijd in dezelfde samenstelling als de huishoudensamenstelling worden 
ondernomen, hoeft dit niet automatisch te betekenen dat al deze activiteiten alleen zijn ondernomen.
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rood geel lime groen aqua blauw paars onbekend

Leisure Leefstijlsegmentatie (BSR)
Leisure Leefstijlsegmentatie van dagrecreanten in Flevoland over het algemeen vrij vergelijk-
baar met totaal Nederland. Wel worden er meer activiteiten ondernomen door personen met 
een geel of blauw profiel, en minder door lime.
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rood geel lime groen

aqua blauw paars onbekend

vrijetijdsbesteder in provincie Flevoland 
(in %)

Nederlandse vrijetijdsbesteder
(in %)

+/- score is significant hoger of lager dan het landelijk gemiddelde
Basis: weekmeting CVTO 2015 
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6
Bijlagen



Bijlage 1 - opzet ContinuVakantieOnderzoek (CVO)

Hieronder vindt u een overzicht van de specificaties die gelden voor het onderzoek. 

Element Beschrijving

Methode: Het onderzoek is online uitgevoerd.

Doelgroep: De Nederlandse bevolking van 0 jaar en ouder.

Steekproefbron: De steekproef is afkomstig uit TNS Nipobase; het access panel van TNS Nipo.

Steekproefgrootte: Netto n=9.525, representatief voor de gehele Nederlandse bevolking. Dit is het aantal respondenten 
dat vier kwartalen heeft geparticipeerd in het onderzoek.

Onderzoeksperiode: De resultaten van het vakantiejaar 2017 hebben betrekking op vakanties die zijn ondernomen in de 
periode oktober 2016 t/m september 2017.

De resultaten van het vakantiejaar 2016 hebben betrekking op vakanties die zijn ondernomen in de 
periode oktober 2015 t/m september 2016.*

* Omdat het aantal vakanties in Flevoland relatief laag is, zijn de resultaten voor Flevoland gebaseerd
op twee onderzoeksjaren (2016 en 2017)

Metingen: Vier metingen per jaar (ieder kwartaal), waarin wordt gevraagd naar het vakantiegedrag over de drie 
maanden daaraan voorafgaand.

Weging: De steekproef is herwogen op basis van de CBS-ideaalcijfers van 1 januari 2017 op de kenmerken 
leeftijd, geslacht, woonprovincie en stedelijkheid. Daarnaast is de steekproef herwogen op ‘sociale 
klasse’ (bron: Gouden Standaard). 
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Bijlage 2 - vakantiedefinitie

Definitie van ‘vakantie’

In het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) wordt het begrip ‘vakantie’ sinds 2002 gedefinieerd als:

‘Een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier voor ten minste één overnachting. Ook logeren bij familie, 
vrienden of kennissen in het buitenland valt onder het begrip vakantie. Een verblijf in de woning van familie, vrienden of 
kennissen in Nederland telt niet mee als vakantie, tenzij de bewoners de hele tijd of de meeste dagen afwezig waren.’

Ook vakanties in eigen accommodatie, zoals tweede woning, (sta)caravan op seizoen- of jaarplaats, volkstuinhuisje en boot 
met een vaste ligplaats tellen mee. 

Vaste standplaats en toeristische vakantie

Onder een vaste standplaatsvakantie wordt verstaan:

‘Een vakantie in een accommodatie op een vaste seizoen- of jaarplaats, in het bezit van u of iemand anders binnen uw 
huishouden.’ 

Hieronder vallen:

◼ eigen vakantiebungalow, -huisje of -villa, tweede woning;

◼ eigen stacaravan;

◼ eigen toercaravan, vouwcaravan, vouwwagen op een vaste seizoen- of jaarplaats;

◼ eigen tent of bungalowtent op een vaste seizoen- of jaarplaats;

◼ eigen volkstuinhuisje waarin men kan overnachten;

◼ eigen kajuitboot met vaste ligplaats.

Alle overige vakanties zijn toeristische vakanties.

De bovengenoemde definitie wordt sinds 2002 op gelijke wijze gehanteerd.
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Bijlage 3 – opzet ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO)

Hieronder vindt u een overzicht van de onderzoeksmethode van het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) 2015. 

Element Beschrijving

Methode: Online

Doelgroep: Nederlandse bevolking van 0 jaar en ouder

Steekproefbron: De steekproeven zijn afkomstig uit TNS NIPObase; het access panel van TNS NIPO

Steekproefgrootte: Weekmeting: netto n ca. 375 per week, representatief voor de gehele Nederlandse bevolking. In totaal 
zijn er in 52 metingen van 19.494 respondenten gegevens over 82.431 activiteiten verzameld.  

Jaarmeting: netto n = 5.117, representatief voor de gehele Nederlandse bevolking

Veldwerkperiode: De resultaten van het CVTO hebben betrekking op uithuizige vrijetijdsactiviteiten die zijn ondernomen 
in de periode 1 januari 2015 t/m 31 december 2015.

Metingen: Weekmeting: 52 wekelijkse metingen, waarin wordt gevraagd naar het uithuizige vrijetijdsgedrag in de 
week daaraan voorafgaand

Jaarmeting: 1 meting in mei, waarin wordt gevraagd naar de participatie en de frequentie van alle 
uithuizige vrijetijdsactiviteiten in het achterliggende jaar

Weging: De steekproef is herwogen op basis van de CBS-ideaalcijfers van 1 januari 2015 op de kenmerken leef-
tijd, geslacht, woonprovincie en stedelijkheid. Met de ophoging is op dagniveau rekening gehouden met 
het aantal Nederlanders dat op de betreffende dag op vakantie was (gegevens afkomstig uit het CVO)
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Bijlage 4 – definitie vrijetijdsactiviteit en afbakening

Afbakening Definitie Clusters & activiteiten

In dit rapport gaat het o.a. om de 
Nederlander die uithuizige 
vrijetijdsactiviteiten onderneemt in 
de provincie Flevoland waarbij men 
minimaal een uur van huis is 
(inclusief reistijd). 
Vrijetijdsactiviteiten ondernomen 
tijdens vakanties vallen buiten de 
scope van het ContinuVrijeTijds-
Onderzoek. 

De vrijetijdsactiviteiten waarop in dit 
rapport ingegaan wordt, betreffen 
vrijetijdsactiviteiten buitenshuis die 
hebben plaatsgevonden in de 
periode 1 januari 2015 tot en met 
31 december 2015. 

De vrijetijdsmarkt wordt in dit 
onderzoek inhoudelijk als volgt 
afgebakend:

‘Alle (dag)recreatieve activiteiten die 
worden ondernomen buiten de eigen 
woning en waarbij men minimaal 
één uur (inclusief reistijd) van huis 
is.’  

Op deze definitie zijn de volgende 
beperkingen van toepassing:

▪ de activiteit(en) mag (mogen) 
geen overnachting omvatten;

▪ activiteiten die zijn ondernomen 
tijdens een vakantie blijven buiten 
beschouwing;

▪ bezoek aan familie, vrienden en 
kennissen telt niet mee.

NBTC-NIPO Research onderscheidt 
circa honderd vrijetijdsactiviteiten. 
Deze activiteiten worden 
gegroepeerd in elf clusters. 

De hiernavolgende bijlage bevat een 
overzicht van de vrijetijdsactiviteiten 
en clusters.
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Wellness

▪ bezoek aan 

wellnesscentrum/sauna/thermen***

Buitenrecreatie

▪ wandeling voor plezier

▪ fietstocht voor plezier

▪ recreëren* aan water (zee, meer, 

rivier, plas e.d.)

▪ recreëren* niet aan water (park, bos 

e.d.)

▪ toertochtjes met de auto

▪ toertochtjes met de motor

▪ tocht met rondvaartboot

▪ naar de volkstuin

Bijlage 5 - Overzicht van vrijetijdsactiviteiten (1/2)

Sport

▪ atletiek

▪ aquajoggen

▪ badminton

▪ basketbal

▪ denksport (bridge, schaken, dammen, etc.)

▪ fitness/aerobic/steps/spinning/etc.

▪ golf

▪ gymnastiek/turnen

▪ handbal

▪ hockey

▪ honkbal/softbal

▪ joggen/hardlopen/trimmen

▪ korfbal

▪ mountainbiken

▪ paardensport

▪ schaatsen

▪ skaten/skeeleren

▪ skiën/langlaufen/snowboarden

▪ squash

▪ tennis

▪ vecht- en verdedigingssport

▪ voetbal

▪ volleybal

▪ wandelsport

▪ wielrennen

▪ yoga/Tai Chi/meditatie e.d.** 

Watersport

▪ kanoën

▪ roeien

▪ surfen

▪ varen met motorboot/jacht

▪ vissen

▪ zeilen

▪ zwemmen in binnenbad

▪ zwemmen in buitenbad  

* Bijvoorbeeld zonnen, luieren, picknicken.
** Deze activiteit viel voorheen onder het cluster wellness 

*** De naamgeving van de vrijetijdsactiviteit is gewijzigd ten opzichte van het CVTO 2012/2013.

Bezoek 
sportwedstrijden

▪ betaald voetbalwedstrijd (o.a. ere- en 

eerste divisie)

▪ amateur voetbalwedstrijd

▪ professionele wedstrijd andere sport

▪ amateur wedstrijd andere sport
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Uitgaan

▪ bar/café bezoek

▪ bowlen/kegelen

▪ casino, speelhal e.d.

▪ dance-/houseparty

▪ discobezoek

▪ op terras zitten

▪ uit eten in restaurant/eetcafé

▪ uit eten (fastfood/snackbar)

Winkelen voor 
plezier

▪ factory outlet center (bijv. Batavia stad)

▪ gewinkeld in binnenstad

▪ weekmarkt*

▪ meubelboulevard, woonmall

▪ tuincentrum

▪ winkelen voor plezier in 

stadsdeelcentrum of wijkcentrum

Bezoek 
attracties

▪ attractiepark/pretpark

▪ ballonvaart ondernomen

▪ dierentuin/vogelpark/zeeaquarium/ 

etc.

▪ kermis

▪ rommelmarkt/vlooienmarkt/zwarte 

markt

▪ speeltuin/indoor speelpaleis*

▪ sier- en heemtuin

▪ kinderboerderij

▪ boerderij (agro-toerisme)

Bijlage 5 - Overzicht van vrijetijdsactiviteiten (2/2)

Cultuur

▪ ballet/dansvoorstelling 

▪ bezoek aan oudheidkundige objecten

▪ bioscoop of filmhuis 

cabaretvoorstelling 

▪ concert (pop/jazz/blues/rock)

▪ galerie of atelier bezocht

▪ klassiek concert/opera/operette

▪ monument/bezienswaardigheid (zoals 

kastelen, kerken, dorpen of stadsdelen)

▪ museum, kunsthal of tentoonstelling*

▪ musical

▪ toneelvoorstelling

Bezoek 
evenementen

▪ beurs/tentoonstelling/show

▪ cultureel evenement/festival

▪ jaarmarkt/braderie/corso

▪ kerstmarkt (alleen in nov/dec)

▪ muziek evenement/festival

▪ optocht/parade**

▪ sport evenement (deelnemer of 

toeschouwer)**

* De naamgeving van de vrijetijdsactiviteit is gewijzigd ten opzichte van het CVTO 2012/2013.
** Deze activiteiten zijn in 2015 nieuw aan het onderzoek toegevoegd.

Verenigingsactiviteiten        .
en hobby’s

▪ bespelen van muziekinstrument

▪ fotografie, film, video (niet op vakantie)

▪ jeugdvereniging, jeugdhonk, 

padvinderij/scouting*

▪ maatschappelijk vereniging (bijv. 

actiegroep/buurtvereniging/zorg)

▪ natuur/milieu activiteiten/vereniging

▪ onderwijs/schoolvereniging

▪ politieke partij/vereniging

▪ religieuze/kerkelijke vereniging

▪ sportvereniging (bv. kantine of vergadering)

▪ talen/verhalen en/of gedichten 

schrijven*

▪ tekenen, schilderen, beeldhouwen, 

sieraden maken, weven, etc.

▪ wijnproeven, kookcursus, e.d.

▪ zang, toneel, dans, (jazz)ballet
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Bijlage 6 – veranderingen in het CVTO 2015 (1)

Bij het interpreteren van de onderzoeksuitkomsten van het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) 2015 kan het belangrijk 
zijn onderstaande elementen en de elementen genoemd op de volgende pagina in het achterhoofd te houden. 

Element Beschrijving

Onderzoeksjaar Met ingang van 2015 kennen we geen gebroken onderzoeksjaar meer, maar meten we het vrijetijds-
gedrag gedurende een geheel kalenderjaar. Gezien het feit dat het CVTO voorheen reeds een jaarrond-
opzet kende, heeft deze wijziging geen gevolgen voor de gemeten volumes en de kenmerken van alle 
in het onderzoek onderscheiden vrijetijdsactiviteiten. Voordeel van het meten gedurende een 
kalenderjaar is echter dat dit de communicatie over de resultaten eenduidiger maakt, omdat alle 
resultaten op hetzelfde jaar betrekking hebben. 

Onderscheiden 
vrijetijdsactiviteiten

In overleg met een aantal afnemers zijn enkele wijzigingen in de lijst met onderscheiden vrijetijds-
activiteiten en clusters tot stand gekomen. Zo is het cluster wellness anders samengesteld, is yoga / 
Tai Chi / meditatie e.d. toegevoegd aan het cluster sport en zijn aan het cluster evenementen 2 activi-
teiten toegevoegd, te weten het bezoek van of deelname aan een sportevenement en het bezoek van 
een parade / optocht. Van enkele andere activiteiten is de naamgeving van de activiteit aangepast:

o bezoek aan wellnesscentrum / sauna / thermen ° speeltuin / indoor speelpaleis

o weekmarkt ° museum, kunsthal of tentoonstelling bezocht

o jeugdvereniging, jeugdhonk, padvinderij/scouting ° talen / verhalen en/of gedichten schrijven

De volledige lijst van activiteiten per cluster in het CVTO 2015 is te vinden op de pagina’s 9 t/m 11.

Activiteiten in het 
buitenland

In het CVTO 2015 heeft extra schoonmaak plaatsgevonden op activiteiten die in het buitenland plaats 
hebben gevonden. Uit een nadere analyse van deze activiteiten bleek dat sommige activiteiten toch 
tijdens een vakantie hadden plaatsgevonden (bijv. enkele dagen achtereen activiteiten in Engeland of 
activiteiten te voet ondernomen in Frankrijk). Deze activiteiten zijn verwijderd. Activiteiten tijdens 
vakanties of met overnachting vallen immers buiten de scope van dit onderzoek.
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Bijlage 6 – veranderingen in het CVTO 2015 (2)

Element Beschrijving

Activiteiten in het 
buitenland 

(vervolg)

Wanneer er sprake was van activiteiten die door de respondent vaker dan één keer in de betreffende 
onderzoeksweek waren ondernomen en waarbij deze activiteit de laatste keer op een buitenlandse 
bestemming plaatsvond, is het in de dataset van het CVTO 2015 bij deze ene activiteit gebleven. 
Voorheen gingen we er gemakshalve vanuit dat de andere zelfde soort activiteiten die week ook op 
dezelfde bestemming zijn ondernomen. Uit de nadere analyses bleek echter dat het meestal niet 
aannemelijk is dat de betreffende activiteit steeds op dezelfde plaats in het buitenland heeft 
plaatsgevonden, gezien de vaak forse reisafstand. Men zal niet vaak twee of meerdere keren in de week 
zo’n afstand reizen om zijn of haar vrije tijd te besteden. Daarom is ervoor gekozen dergelijke 
activiteiten met een buitenlandse bestemming niet langer meerdere keren per week te registreren.

Buitenlandse 
dagtochten

Als gevolg van de nadere analyse op activiteiten die in het buitenland plaatsvonden in het CVTO 2015 is 
besloten activiteiten die in het buitenland gecombineerd zijn ondernomen in de dataset als één 
dagtocht te tellen (‘buitenlandse dagtocht’). U vindt deze samengenomen activiteiten in de tabellen 
terug onder de noemer ‘dagtocht activiteiten samen genomen’. Op zichzelf staande buitenlandse 
activiteiten zijn - net als voorheen - bij de betreffende clusters opgenomen.

Vergelijkbaarheid met 
eerdere edities

Als gevolg van bovenstaande veranderingen moet voorzichtigheid betracht worden bij het vergelijken 
van de uitkomsten van het CVTO 2015 met voorgaande edities* van het CVTO. Door de verandering in 
activiteiten kunnen niet alle clusters meer één op één met elkaar vergeleken worden. 

Daarnaast hebben de doorgevoerde veranderingen vooral impact gehad op de activiteiten die in het 
buitenland ondernomen zijn. Bij het schetsen van ontwikkelingen in de tijd in bijvoorbeeld volumes en 
bestedingen van uithuizige vrijetijdsactiviteiten is het daarom beter om deze ontwikkelingen alleen te 
schetsen op basis van de activiteiten die in eigen land ondernomen worden (= 98/99% van de totale 
markt). 

*  Gezien de integratie van de Nederlandse allochtone bevolking in de weging en ophoging van de CVTO-
resultaten sinds de herziene uitkomsten van het CVTO 2010 - 2011, is er bij vergelijking met uitkomsten 
van oudere CVTO edities - waar het resultaten van weekmetingen betreft - sowieso sprake van trendbreuk.
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Bijlage 7 – specificaties CVTO (1)

Element Beschrijving

Methode van 
onderzoek

Het verzamelen van de data bij de respondenten is gebeurd met behulp van TNS NIPObase CAWI. 
CAWI staat voor Computer Assisted Web Interviewing. Respondenten vullen middels deze techniek op 
hun eigen computer de vragenlijst in terwijl zij contact hebben met een server van TNS NIPO waarop 
de data wordt verzameld en opgeslagen. Omdat de respondenten deel uit maken van de TNS NIPObase 
zijn er zeer veel achtergrondkenmerken beschikbaar die in relatie met de data over vrijetijdsactiviteiten 
geanalyseerd kunnen worden. Dit levert een schat aan waardevolle informatie op.

Betrouwbaarheids-
marges

De betrouwbaarheid van een uitkomst wordt meestal berekend aan de hand van de ongewogen 
steekproef. Indien men met een ongewogen steekproef werkt dan is een standaard formule 
beschikbaar om de betrouwbaarheid vast te stellen. Voor een disproportioneel gestratificeerde gewogen 
steekproef is dit echter wat ingewikkelder vast te stellen. Aangezien elk stratum als een aparte 
(ongewogen) steekproef kan worden beschouwd, moet per stratum de steekproefafwijking worden 
berekend. Vervolgens kunnen de steekproefafwijkingen van alle strata gecumuleerd worden om 
uitspraken te kunnen doen over de afwijking en daarmee de betrouwbaarheid van de randtotalen. In 
concreto betekent bovenstaande dat de aldus berekende statistische betrouwbaarheid van uitkomsten 
bij disproportionele gestratificeerde gewogen steekproeven wat lager is dan bij ongewogen 
steekproeven het geval zal zijn.

De resultaten van dit onderzoek zijn reeds doorgerekend naar nationale totalen. Daar het om steek-
proefonderzoek gaat moet rekening worden gehouden met marges rond de gepresenteerde aantallen. 

Om deze zogenaamde herweging te kunnen uitvoeren, te kunnen corrigeren voor selectieve respons en 
om de steekproefresultaten te kunnen projecteren op de gehele populatie zijn harde en betrouwbare 
cijfers over de omvang en samenstelling van de populatie nodig. Deze gegevens zijn bekend middels de 
Gouden Standaard.

Onderstaande elementen en de elementen genoemd op de volgende pagina’s geven een meer gedetailleerde beschrijving 
van de onderzoeksmethodiek die we voor het CVTO hanteren. 
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Bijlage 7 – specificaties CVTO (2)

Element Beschrijving

Streekproefontwerp Het kader van het ContinuVrijeTijdsOnderzoek is TNS NIPObase, een database van meer dan 150.000 
personen die onder andere via hun eigen PC meewerken aan onderzoek. Wekelijks wordt er uit al deze 
personen een bruto steekproef getrokken, waarbij rekening gehouden wordt met:

» De verdeling van de populatie van de gehele Nederlandse bevolking naar:

o geslacht;

o leeftijd;

o regionale spreiding middels Nielsen;

o opleiding;

o sociale klasse;

o huishoudensgrootte

» Daarnaast wordt er rekening gehouden met een aantal andere zaken, te weten:

o maximaal één persoon per huishouden mag de vragenlijst per week beantwoorden;

o deze persoon mag in de twee weken daaraan voorafgaand niet al een vragenlijst van TNS NIPO 
hebben ontvangen.

Disproportionele 
steekproef

Uit de TNS NIPObase wordt steeds een disproportionele steekproef getrokken. Het doel hiervan is om 
de steekproef representatief te maken voor de gehele Nederlandse bevolking, zoals hierboven 
beschreven is. Disproportionele stratificatie houdt in dat, om voldoende waarnemingen te realiseren, 
gecorrigeerd wordt voor prevalentie. Bepaalde categorieën (strata) (bijvoorbeeld de laagste sociale 
klasse) worden in de steekproef welbewust opgehoogd (t.o.v. de totale TNS NIPObase) en in andere 
categorieën (bijvoorbeeld de hoogste sociale klasse) worden, naar rato van het aantal personen in de 
gehele populatie (= de Nederlandse bevolking), minder interviews gerealiseerd. In de analyse wordt 
hier uiteraard voor gecorrigeerd.
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Bijlage 7 – specificaties CVTO (3)

Element Beschrijving

Weekmeting Voor het CVTO worden wekelijks circa 375 personen van 0 jaar en ouder ondervraagd over hun 
vrijetijdsactiviteiten in de afgelopen week. Rekening houdend met een respons van 75 procent wordt hiertoe 
een bruto steekproef van 500 personen uit de TNS NIPObase getrokken om te corrigeren voor non-respons. Alle 
per week geselecteerde personen worden per email benaderd met het verzoek binnen een week mee te werken 
aan het onderzoek door de vragen te beantwoorden. Per meting is er echter gedurende twee weken de 
gelegenheid om de vragenlijst te beantwoorden zodat er ook nog een reminder uitgestuurd kan worden naar 
diegenen die vooralsnog niet gereageerd hebben. Bij kinderen (tot 13 jaar) wordt aan de ouders gevraagd om 
de vragen samen met of namens het kind te beantwoorden.

De week waarover men wordt ondervraagd hangt af van het moment waarop men de vragenlijst opent. De 
vrijetijdsactiviteiten die ondernomen zijn worden bevraagd tot een week geleden, beginnend bij de dag die voor 
de respondent GISTEREN was. Om deze reden vindt een herweging per dag plaats op basis van een gemiddelde 
netto steekproef van circa 375.

Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen zijn achtereenvolgens de volgende stappen ondernomen: 

1. Controle op dubbele activiteiten

Uit de eerste editie van het CVTO bleek dat respondenten in een aantal gevallen twee verschillende activiteiten 
uit de lijst met activiteiten kozen, waarmee ze daadwerkelijk een en dezelfde vrijetijdsactiviteit bedoelden 
(bijvoorbeeld een wandeling voor plezier en tevens wandelsport). Men vulde dan voor beide gekozen 
activiteiten alle details in. Bij de analyses is destijds achteraf gecorrigeerd voor deze verdubbelingen. 
Tegenwoordig wordt echter aan de respondenten tijdens het invullen van de vragenlijst al gevraagd of men met 
twee verschillende activiteiten eigenlijk een en dezelfde activiteit bedoelt. Enerzijds hoeven de respondenten 
dan niet onnodig veel vragen in te vullen en anderzijds is het achteraf corrigeren voor dubbelen hierdoor 
minder nodig.
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Bijlage 7 – specificaties CVTO (4)

Element Beschrijving

Weekmeting 
(vervolg)

2. Herweging en ophoging naar de totale Nederlandse bevolking

De wekelijkse metingen zijn herwogen op basis van de volgende kenmerken:

° geslacht; ° leeftijd;

° regionale spreiding middels Nielsen; ° mate van stedelijkheid;

° opleiding; ° sociale klasse

waarbij op andere achtergrondkenmerken, zoals levensfase en huishoudensgrootte gecontroleerd is. De 
spreiding op deze variabelen dient, na weging, nagenoeg niet af te wijken van de verdeling zoals we deze zien 
onder de gehele Nederlandse bevolking (basis: Gouden Standaard).

Vanaf het CVTO 2012 – 2013 zijn de resultaten geheel representatief voor de hele Nederlandse bevolking van 0 
jaar en ouder, dat wil zeggen inclusief de allochtone Nederlanders. De cijfers van 2010 – 2011 zijn toen met 
terugwerkende kracht hiervoor aangepast. Dit was mogelijk omdat het CBS nu ook specifieke cijfers heeft over 
deze groep Nederlanders, die we kunnen gebruiken om de data op te hogen naar de Nederlandse bevolking
inclusief allochtone Nederlanders. 

Bij het ophogen naar de gehele populatie is tevens rekening gehouden met het aantal Nederlanders dat op die 
dag op vakantie was. Deze gegevens zijn bekend vanuit het ContinuVakantieOnderzoek (CVO). Aangezien 
vrijetijdsactiviteiten die tijdens de vakantie worden ondernomen buiten het bereik van dit onderzoek vallen 
worden de vakantievierende Nederlanders niet meegenomen in het bepalen van de basis voor dit onderzoek. 
Dit gebeurd om overschatting van het aantal vrijetijdsactiviteiten tegen te gaan. Omdat het aantal 
Nederlanders dat op vakantie is per dag fluctueert, fluctueert eveneens de gewogen populatie. De respondenten 
in dit onderzoek zijn op sommige momenten dus gewogen naar 16 miljoen Nederlanders, terwijl zij op andere 
momenten gelijk staan aan 15,2 miljoen Nederlanders.
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Bijlage 7 – specificaties CVTO (5)

Element Beschrijving

Jaarmeting Naast de wekelijkse metingen heeft gedurende het onderzoeksjaar nog een jaarmeting plaatsgevonden. Ook nu 
het onderzoeksjaar vanaf heden gelijk loopt met een kalenderjaar blijft de jaarmeting in de maand mei 
plaatsvinden. Alle jaarmetingen van het CVTO hebben altijd in mei plaatsgevonden en zo wordt trendbreuk door 
een ander meetmoment voorkomen. 

In mei 2015 is bij een grote steekproef van enkele duizenden respondenten een jaar teruggevraagd naar alle 
ondernomen vrijetijdsactiviteiten in de afgelopen 12 maanden (16 mei 2014 tot en met 15 mei 2015), ten einde 
de participatie- en frequentiegraden van de vrijetijdsactiviteiten te kunnen vaststellen.

Deze jaarmeting van het CVTO heeft een tweetal doelen:

o registreren van de participatie aan en frequentie van de onderscheiden vrijetijdsactiviteiten;

o in kaart brengen van de vaste kosten die met het ondernemen van vrijetijdsactiviteiten buitenshuis 
gemoeid zijn.

Voor de jaarmeting zijn 5.117 Nederlanders ondervraagd van 0 jaar en ouder. De resultaten van de jaarmeting, 
zijn net als de weekmetingen, herwogen op basis van ideaalcijfers voor de Nederlandse bevolking (inclusief 
allochtone Nederlanders) op de volgende kenmerken:

o geslacht;

o leeftijd;

o regionale spreiding middels Nielsen;

o mate van stedelijkheid;

o opleiding;

o sociale klasse
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Bijlage 7 – specificaties CVTO (6)

Element Beschrijving

Vragenlijst Na het eerste CVTO is de vragenlijst in 2006 verder aangescherpt. In 2012 is de vragenlijst geheel opnieuw 
opgebouwd en geprogrammeerd, met nog verdergaande controles in de vragenlijst zelf. De vragenlijst die in 
het achterliggende onderzoeksjaar is gebruikt is qua vraagstelling nagenoeg identiek aan de vragenlijst zoals 
deze de vorige editie afgenomen is, alleen is er een vraag vervangen ten gunste van de vraag over de 
gemaakte parkeerkosten. Wel zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de opgenomen vrijetijdsactiviteiten en 
clusters. Zo zijn er twee activiteiten toegevoegd en zijn er een aantal activiteiten qua naamgeving aangepast 
(voor verdere verbijzondering zie bijlage 2). 

Ter verdere toelichting op de vragenlijst de volgende opmerkingen:

o Er wordt over maximaal 15 vrijetijdsactiviteiten op detail-niveau doorgevraagd.

o Indien men een bepaalde activiteit vaker dan één keer in de ondervraagde week heeft ondernomen, worden 
de volledige details van een activiteit alleen voor de laatste keer dat de activiteit ondernomen is in kaart 
gebracht (met uitzondering van de dag waarop deze plaatsvond). Vervolgens wordt - als deze activiteit in 
eigen land plaatsvond* - verondersteld dat voor de andere precies dezelfde activiteiten die week dezelfde 
details van toepassing zijn.

o Bij de bestedingen wordt eerst naar de totale besteding gevraagd voor de vrijetijdsactiviteit (vervoers- en 
vaste kosten, zoals abonnementen, blijven hierbij buiten beschouwing).

o Vervolgens wordt de respondent gevraagd om de opgegeven kosten onder te verdelen in een viertal 
categorieën, te weten ‘deelnamekosten, toegangsprijzen, huurprijzen, etc.’, ‘kosten voor consumpties 
(eten, drinken, etc.)’, ‘bestedingen in winkels’ en ‘overige kosten’. Als de som van deze afzonderlijke kosten 
niet overeenkomt met de eerder aangegeven totale besteding wordt aan de respondent gevraagd welke van 
de twee totaalbedragen de juiste is.

*  Wanneer de betreffende activiteit in de onderzoeksweek vaker dan één keer is ondernomen en de laatste keer in het 
buitenland plaatsvond, blijft het in de dataset van het CVTO 2015 bij deze ene activiteit. Dit omdat we het niet aannemelijk 
vinden dat de betreffende activiteit steeds op dezelfde plaats in het buitenland heeft plaatsgevonden (zonder overnachting) 
en daarom zijn dergelijke activiteiten niet langer meerdere keren met dezelfde buitenlandse bestemming geregistreerd (zie 
ook bijlage 2). Dit betreft een wijziging ten opzichte van voorgaande edities van het CVTO.
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Bijlage 7 – specificaties CVTO (7)

Element Beschrijving

Vragenlijst 
(vervolg)

De vragenlijst bevat controlevragen. Wanneer er hoge waarden in gevuld worden, worden deze vragen gesteld 
om er zeker van te kunnen zijn dat er geen sprake is van een typefout o.i.d. Tijdens de dataverwerking is 
daarnaast gecontroleerd voor uitbijters. Zo is voor activiteiten die binnen de eigen landsgrenzen plaatsvinden 
een maximale waarde van 300 kilometer enkele reisafstand toegestaan. Wanneer de afzonderlijke 
bestedingscategorieën een bepaalde grens overschrijden, dan worden deze bedragen niet meegenomen in de 
berekening van het gemiddelde. Afhankelijk van de aard van de activiteit is er per categorie een maximum 
bepaald. Dit maximum is dus niet altijd per activiteit en categorie gelijk.  
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Bijlage 8 - over NBTC-NIPO Research

Locatie Amsterdam
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Kees van der Most
kvandermost@holland.com
070 370 52 94
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onderzoek doen

onze onderzoeken zijn 
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mobiele devices
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