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6. Consument en economische crisis tussen 
2008 en 2015: producten tussen luxe en 
noodzaak

FRED BRONNER en ROBERT DE HOOG

SAMENVATTING

Een voorzichtig economisch herstel kondigt zich eind 2014 aan. Begin 2009 werd de consument in 
Nederland voor het eerst geconfronteerd met groeiende werkloosheid, inkomensachteruitgang, 
onzekerheid over spaartegoeden en een koersval van aandelen. Voor de Nederlandse consument 
duurde de crisis dus van begin 2009 tot eind 2014. Tijd voor een terugblik. Welke invloed heeft deze 
crisis op het consumentengedrag gehad? Hoe is de consument door de recessie gekomen? Kunnen 
producten opschuiven van luxe naar noodzaak? Wij zullen deze vragen beantwoorden aan de hand 
van een aantal metingen die verspreid over deze gehele periode zijn uitgevoerd. De aandacht is 
hierbij vooral gericht op het product domein vakanties en waar mogelijk trekken wij vergelijkingen 
met andere producten. 
De bezuinigende vakantieganger blijkt eerder de kaasschaaf dan het snoeimes te hanteren. Vakan-
tiegangers die kaasschaaf gebruiken doen dat door te bezuinigen op drie groepen bezuinigingsop-
ties. De hoofdconclusie wijst duidelijk in de richting van een verschuiving van vakanties, in het bij-
zonder de grote zomervakantie, in de richting van een noodzakelijk product terwijl vroeger vakan-
ties toch vooral werden gezien als een luxe product waarop mensen als eerste gingen bezuinigen bij 
een inkomensachteruitgang. De belangrijkste verklaring voor deze verschuiving is te vinden in de 
bijdrage die vakanties leveren aan de Kwaliteit van Bestaan, ze zijn bijna net zo noodzakelijk 
geworden als voeding en andere onmisbare producten.

Trefwoorden: economische crisis, inkomensachteruitgang, keuzegedrag van 
consumenten, vakantie keuze, bezuinigingsstrategie, kwaliteit van bestaan, luxe 
goederen

1. INLEIDING

Een voorzichtig economisch herstel kondigt zich eind 2014 aan. In de laatste weken 
van 2014 verschenen in de landelijke dagbladen artikelen met koppen zoals ‘We schud-
den crisis eindelijk van ons af’ en ‘De Nederlandse economie groeit in 2015 weer bijna 
ouderwets hard’. Deze berichten zetten door in 2015, bijvoorbeeld De Telegraaf had 
op 18 april op de voorpagina de kop ‘Economie dikke plus’. Het jaar 2015 kunnen we 
dus in lijn hiermee voorzichtig markeren als het eind van de economische crisis. Hoe 
lang duurde deze crisis? De wereldwijde economische recessie startte in de VS in 2007 
en verspreidde zich naar de Eurozone vanaf september 2008. In 2009 werd de consu-
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ment in Nederland voor het eerst geconfronteerd met groeiende werkloosheid, inko-
mensachteruitgang, onzekerheid over spaartegoeden en een koersval van aandelen. 
Voor de Nederlandse consument duurde de crisis dus van begin 2009 tot eind 2014, 
een periode van zes jaar. Welke invloed heeft deze crisis op het consumentengedrag 
gehad? Hoe is de consument door de recessie gekomen? Twee factoren lijken invloed 
te hebben gehad op houding en gedrag. Allereerst de onwennigheid om met een crisis 
om te gaan. De laatste wereldwijde economische crisis die het keuzeproces van consu-
menten beïnvloedde dateert uit de periode 1973 (oliecrisis)-1982 (Hall, 2010). Ook in 
de wetenschap werd het laatst over het onderwerp bezuinigen door de consument 
begin jaren 80 gepubliceerd (Frechtling, 1982; van Raaij & Eilander, 1983). Daarna 
beleefden wij een periode van ongeveer 30 jaar stijgende welvaart. Dus er was in 2009 
nauwelijks ervaring aanwezig hoe om te gaan met een achteruitgang van de welvaart. 
Voor de consument een tabula rasa. En tweede beïnvloedende factor was de onzeker
heid over de uiteindelijke curve vorm van de crisis. Li, Blake en Cooper (2010) geven 
aan dat een economische crisis verschillende vormen kan hebben. Meestal word 
gedacht aan een U-curve waarbij drie fasen worden onderscheiden: eerst een snelle 
daling van economische indicatoren, vervolgens stabilisatie en als derde fase de weg 
omhoog. Maar er zijn ook andere mogelijkheden zoals een L-curve, W-curve of 
V-curve. Bij een L-curve gaat de economie pijlsnel achteruit en heeft daarna veel tijd 
nodig om naar het oude niveau terug te komen. Als het een W-curve is wordt er twee 
keer naar de bodem gegaan en bij een V-curve volgt na een daling een snel herstel. In 
de gehele periode 2009-2014 toonden de media zich onzeker over de uiteindelijke 
vorm en deze informatie had ook zijn weerslag op de consument. Zoals Smeral (2009) 
aantoont zakte het consumenten vertrouwen in heel Europa tussen 2007 en 2009. Hij 
zegt op p.5: ‘faced with the crisis, consumers became increasingly worried and consu-
mer confidence is accordingly falling’. Kortom voor onderzoekers van het consumen-
tengedrag is het interessant om na te gaan hoe de consument heeft gereageerd op deze 
situatie waaraan ze enerzijds niet gewend waren vanuit het verleden en anderzijds 
onzeker over de afloop waren. Seymour en Moore (2000) schreven een boek over 
crisis management en zij maken een onderscheid tussen economische crises van het 
python type en die van het cobra type. Die van het cobra type slaan onmiddellijk toe, 
die van het python type wurgen langzaamaan. De economische crisis 2009-2014 lijkt 
meer op het python type dan op het cobra type en kan zo een uitstel effect bij de con-
sument teweeg gebracht hebben. Hij moet bezuinigen maar stelt het even uit (‘time-
lag effect’). In dit artikel verschaffen wij een terugblik op het consumentengedrag 
gedurende de crisis periode en kunnen daarbij gebruik maken van data van TNS 
NIPO en het CBS over de gehele periode 2009-2014. Waar mogelijk betrekken we in 
dit artikel meer product domeinen, maar onze aandacht is vooral gericht op het product 
domein vakanties. Waarom zijn vakanties een interessant product domein om in het 
kader van bezuinigingsgedrag te bestuderen? Daarvoor zijn verschillende redenen:

• Hoge betrokkenheid bij de keuze, zodat verschillende fasen in het beslisproces 
worden doorlopen (Voorveld et al, 2013)

• Vrijheid van invulling zodat veranderingen in plannen op korte termijn gereali-
seerd kunnen worden (hoge configureerbaarheid, Bronner & de Hoog, 2015)

• Alom aanwezigheid omdat Nederlanders tot de meest actieve vakantiegangers ter 
wereld behoren (Bargeman, 2001)
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• Het is een zichtbaar goed in die zin dat mensen aan andere mensen vertellen waar 
ze met de vakantie naar toe gaan en een type vakantie toont wie je bent (‘conspi-
cuous consumption’, Veblen, 1899)

• Er wordt een aanzienlijk deel van het huishoud budget aan besteed (CVO in ver-
schillende jaren)

• Het is binnen het gezin een gezamenlijke beslissing waarover veel gezinspraak is 
(Bronner, 2003); in tijden van drukte en stress is vakantie een middel om het gezin 
weer bij elkaar te brengen (‘a reconfiguration of interpersonal distance’, Lehto, 
Choi, Lin & MacDermid, 2009, p.463)

• Een verscheidenheid aan informatiebronnen wordt tijdens het keuzeproces benut 
(Bronner & de Hoog, 2013)

Deze zeven redenen maken vakanties een interessant domein om te bestuderen in 
het kader van onderzoek naar bezuinigingsgedrag van consumenten tijdens een eco-
nomische crisis.

Samengevat: in dit artikel onderzoeken wij longitudinaal hoe de consument door de 
economische recessie 2009-2014 is gekomen. De aandacht is hierbij vooral gericht op 
het product domein vakanties en waar mogelijk trekken wij vergelijkingen met 
andere producten.

2. ONDERZOEKSVRAGEN

Als we de literatuur rond bezuinigingsgedrag overzien dan kunnen we verschillende 
strategieën onderscheiden. Ten eerste kun je nietbezuiniger zijn wat betreft een 
bepaald product domein en het zelfde blijven uitgeven of het nu crisis is of niet. 
Daarbinnen zijn dan te onderscheiden ‘de helemaal nergens op bezuinigers’ en het 
segment dat niet bezuinigt op bijvoorbeeld vakanties maar wel op andere zaken juist 
om op het zelfde niveau op vakantie te kunnen blijven gaan. Binnen de welbezuini
gers kunnen we twee typen strategieën onderscheiden. Allereerst de ‘hanteerders van 
het snoeimes’ dat wil zeggen helemaal niet op vakantie gaan en dat geld aan andere 
producten besteden. En daarnaast de kaasschaaf strategie dat wil zeggen je haalt van 
de vakantie hier en daar een ‘plakje af’. Een goedkoper hotel nemen, dichter bij huis 
blijven (‘staycation’ een term voor het eerste gebruikt door Papatheodorou, Rossel-
lo en Xiao (2010)) of een ander goedkoper vervoermiddel of een andere periode 
buiten de vakantie kiezen. In de crisis periode 1973-1982 was de snoeimes strategie 
dominant. Men ging niet op vakantie en besteedde dat vrijkomende geld aan verze-
kering en hypotheek of huur. Wikström (1997, p.265): ‘at the dip in private incomes 
in 1977/1978 people adopted a ‘pruning’ tactic to curtail their expenses: many luxury 
extras were sacrificed’.
Maar zoals gesteld in de inleiding zijn we daarna in 30 jaar voorspoed beland met 
opgaande curves en is er in de periode 1982-2007 weinig nieuw inzicht opgebouwd 
over bezuinigingsstrategieën van consumenten. Uitzonderingen zijn studies gericht 
op de 2001 crisis in Turkije (Okumus & Karamustafa, 2005) en de financiële crisis in 
Azië in de jaren 90 (Henderson, 1999). Maar dit waren crises met een beperkte reik-
wijdte. Aansluitend hieraan zeggen Sheldon en Dwyer (2010, p.2): ‘…a better under-
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standing of consumer behavior and attitudes to travel is needed in times of economic 
recession. Our lack of knowledge about possible consumer responses to the crisis 
places great impediments in the way of forecasting its effects on the industry’. Smeral 
(2009, p.3): ‘Investigations into the effects of financial and economic crises on the 
tourism industry are quite rare’. 
Een interessante vraag is of de consument in de periode 2009-2014 wat betreft bezui-
nigen op vakanties het snoeimes of de kaasschaaf hanteert. En als zij de kaasschaaf 
benutten zijn het dan “vele kleine plakjes of een paar dikke plakken”. Bovenstaande 
overwegingen leiden tot de eerste twee onderzoeksvragen. De eerst OV (Onder-
zoeksVraag) betreft de vorm van de uiteindelijke curves van de economische indica-
toren. Is het een L, V, U of een W?

OV1a:   welke curve-vorm hebben de economische ontwikkelingen tussen 2009 en 2014?

En omdat we van algemene economische indicatoren willen afdalen naar product 
specifieke is de tweede deelvraag binnen OV1:

OV1b:   Wat zijn de uitgaven ontwikkelingen bij luxe goederen en noodzakelijke 
goederen?

OV1 gaat dus over consumentengedrag in het algemeen, bij de nu te formuleren OV2 
gaan we specifieker in op uitgaven aan vakanties.

OV2:   wat is de verdeling bij vakantie uitgaven tussen bezuinigers en niet-bezuini-
gers? En wat is binnen bezuinigers de verdeling tussen de ‘hanteerders van 
het snoeimes’ en die van de kaasschaaf strategie?

Zoals al eerder in dit artikel is betoogd snijden de ‘kaaschavers’ op verschillende 
punten een plakje van de vakantie af. Een vakantie kan worden gezien als bestaande 
uit een bundel attributen zoals duur, accommodatie, vervoer en de vakantieganger 
kan kiezen wel op attributen x en y te bezuinigen maar niet op z. Er zijn vele moge-
lijkheden zoals bijvoorbeeld dichter bij huis blijven (‘staycation’), ter plekke minder 
uitgeven of eerder boeken. Als aan een vakantieganger een aantal kenmerken van een 
vakantie worden voorgelegd op welke punten bezuinigen zij dan wel en op welke 
niet?

OV3:   Waarop en hoe bezuinigen vakantiegangers die de kaasschaaf strategie 
gebruiken?

In het begin van de crisis hadden veel auteurs de verwachting dat de uitgaven aan 
toerisme een grotere daling zouden kennen dan uitgaven aan andere producten, 
vooral ook omdat vakantie gezien werd als een luxegoed en een niet-essentiële 
uitgave (Smeral, 2012). Deze assumptie was vooral gebaseerd op onderzoek uit de 
periode van economische voorspoed. Maar is dat nog steeds waar? Is vakantie voor 
ontspanning, gezondheid en familieleven wel of niet veel belangrijker geworden in 
de loop der jaren? En is vakantie wel of niet opgeschoven van een luxegoed naar een 
noodzakelijk goed? 
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OV4:   Is er wel of geen crisis bestendigheid wat betreft vakantie-uitgaven? En zo 
ja, wat zijn mogelijke verklaringen voor deze crisis bestendigheid?

Deze onderzoeksvragen zullen wij beantwoorden aan de hand van een aantal ver-
schillende datasets die door TNS NIPO en het CBS tussen 2009 en 2014 zijn verza-
meld. In de volgende paragraaf geven wij hierover meer details.

3. ONDERZOEKSOPZET

Verschillende metingen zijn benut, allemaal afkomstig uit het ContinuVakantieOn-
derzoek (CVO). Elk kwartaal wordt door TNS NIPO aan de respondenten in het 
CVO gevraagd naar hun vakantiegedrag de afgelopen drie maanden en hun vakantie 
plannen in de direct komende tijd. De CVO steekproef wordt zodanig getrokken en 
gewogen dat deze representatief is wat betreft socio-demografische achtergrond 
gegevens en vakantiegedrag. De dataverzameling geschiedt met behulp van Compu-
ter Assisted Self Interviewing (CASI) (Bronner & Kuijlen, 2007). De respons ligt 
binnen dit onderzoek op 80 a 90% van de benaderde panel access leden. Het CVO 
is voor de Nederlandse toerisme industrie het standaard instrument om inzicht te 
verkrijgen in vakantie plannen en vakantiegedrag. 

De CVO data zijn via twee ingangen door ons gebruikt:

1.  De resultaten van de algemene bezuinigingsvragen zijn telkens uit de april-metin-
gen gehaald ( 7 metingen: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Dit is gedaan om de 
vergelijkbaarheid te optimaliseren en seizoen invloeden uit te sluiten. De steek-
proeven van deze metingen liggen telkens rond de n=6000, met als laagste aantal 
n=5901 en als hoogste n=6224.

2.  De resultaten van specifieke vragen over de gehanteerde bezuinigingsstrategie 
komen gedeeltelijk ook uit de aprilmetingen en gedeeltelijk uit de septemberme-
tingen die kort na de zomervakantie worden uitgevoerd. Daarbij is om kostenre-
denen niet altijd de hele steekproef benut maar zijn onze vragen voorgelegd aan 
de helft van de steekproef waarbij de respondenten voor onze specifieke vragen 
random zijn geselecteerd uit de volledige kwartaal meting.

Zo onderscheiden we dus standaardvragen en specifieke ‘dedicated ‘vragen.

De algemene vragen zijn:
• Bent u van plan om in…. (=dit kalenderjaar) één of meerdere vakanties te onder-

nemen? Ja, beslist wel/ja, waarschijnlijk wel/misschien/nee, waarschijnlijk niet/
nee, beslist niet

• Verwacht u in… (=lopend kalenderjaar) meer, minder of evenveel geld uit te geven 
aan vakanties in vergelijking met …(=vorig kalenderjaar)? Meer geld/evenveel 
geld/minder geld/weet nog niet

• Indien minder geld uitgeven de open vraag
• Op welke manier(en) verwacht u te bezuinigen op vakanties in ….. (=lopend 

kalender jaar)
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De specifieke vragen zijn:
• In september 2009 (n=3195, zie Bronner & de Hoog, 2011), eerst een filtervraag 

of er de afgelopen vakantie bezuinigd is en zo ja dan doorvraag op welke expliciet 
voorgelegde punten wel en op welke niet bezuinigd is (gebruikt voor een Factor 
analyse)

• In april 2013 (n=5901, zie Bronner & de Hoog, 2015), een lijst van 13 product 
categorieën werd voorgelegd (drie typen vakanties namelijk tussendoor vakanties, 
de hoofdvakantie in de zomer, dagje erop uitgaan bijvoorbeeld naar dierentuin of 
attractiepark en 10 andere producten: energiekosten, meubels/woninginrichting, 
pc/tablet/randapparatuur, mobiele telefoon/smart Phone, kleding/schoeisel, 
dagelijkse boodschappen in de supermarkt, theater/bioscoop/uitgaan/uit eten, 
lichamelijke verzorging, vervoer/auto, tijdschriften/dagbladen). En er werd 
gevraagd over deze 13 producten welke drie producten de hoogste bezuinigings-
prioriteit hadden en welke drie de laagste. Daaruit werd voor vakanties een rela-
tieve bezuinigingsprioriteit afgeleid. Deze bezuinigingsprioriteit werd gerelateerd 
aan een 6-tal factoren die in de literatuur naar voren komen als verklaringen (zie 
Bronner & de Hoog, 2015). Deze 6 factoren zijn geoperationaliseerd in de vol-
gende 6 items:
1. Verliesvermijding: ‘ik ben zo gewend aan vakanties dat ik niet snel een vakantie 

opgeef’
2. Welbevinden: ‘voor mij zijn vakanties onmisbaar voor mijn welbevinden’
3. Gezondheid: ‘mijn gezondheid zou er sterk onder lijden als ik niet meer op 

vakantie zou kunnen’
4. Gezinscohesie: ‘vakanties zijn voor mij onontbeerlijk om goed contact met 

mijn partner en/of kinderen te hebben en te houden’
5. Spaargeld aanspreken: ‘om op vakantie te kunnen blijven gaan ben ik bereid 

daarvoor mijn spaargeld te gebruiken’
6. Naar de toekomst verschuiven: ‘als de economische crisis lang gaat duren dan 

zal ik genoodzaakt zijn om echt op vakanties te gaan bezuinigen’

Telkens is per item een eens-oneens rating-scale voorgelegd (7-punts).

Daarnaast zijn socio-demografische variabelen en de persoonlijke economische situ-
atie ( verandering in inkomen, inkomensvooruitzichten) als mogelijke verklaringen 
voor de bezuinigingsprioriteiten benut.

OV1 en OV2 zullen in het resultatendeel van dit artikel beantwoord worden aan de 
hand van de standaardvragen uit het CVO en data van het CBS. OV3 en OV4 zullen 
beantwoord worden met behulp van de specifieke ‘dedicated’ vragen. In de volgende 
paragraaf volgen de empirische gegevens.
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4. RESULTATEN

In deze sectie beschrijven we uitkomsten voor de onderzoeksvragen die zijn gefor-
muleerd in sectie 2.

OV1a:   welke curve-vorm hebben de economische ontwikkelingen tussen 2008 en 
2014?

De economische ontwikkelingen tussen 2008 en 2014 die doorslaggevend zijn voor 
vakantie bestedingen kunnen het best worden gekarakteriseerd aan de hand van het 
reëel beschikbare inkomen van huishoudens. Figuur 1 geeft de percentuele volume 
mutaties aan per jaar ten opzicht van het voorafgaande jaar.

Figuur 1. Reëel beschikbaar inkomen van huishoudens, %volume mutaties ten 
opzichte van een jaar eerder (bron: CBS).

Uit Figuur 1 valt duidelijk af te lezen dat tussen 2006 en 2014 de ontwikkeling van 
het reëel beschikbaar inkomen een W-vormige curve heeft, met dieptepunten in 2009 
en 2012. Pas in 2014 wordt de weg omhoog weer gevonden. De bodem werd in deze 
periode twee keer geraakt, er was sprake van een ‘double dip’. Er is ook nog enige 
twijfel in de media geweest over een te verwachten ‘triple dip’ maar die is uiteindelijk 
uitgebleven. Op basis van Figuur 1 kunnen we concluderen dat in de bestudeerde 
periode het beschikbare gezinsinkomen is gedaald. Kortom: gemiddeld hadden 
mensen minder te besteden. 

OV1b:   Wat zijn de uitgaven ontwikkelingen bij luxe goederen en noodzakelijke 
goederen?

Deze onderzoeksvraag richt zich op de effecten van de gedaalde reëel beschikbare 
inkomens op uitgaven van consumenten aan sommige producten. Hierbij gebruiken 
wij het onderscheid tussen luxe en noodzakelijke producten. Het CBS maakt een 
onderscheid in enkele hoofdcategoriëen waaronder Duurzame goederen en Voeding 
en Diensten. Voor luxe producten nemen we als representant Duurzame goederen 
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en voor noodzakelijke producten Voeding. In Figuur 2 staan de Indexcijfers voor 
bestedingen aan Voeding en Duurzame goederen voor de jaren 2007-2013, met 2001 
als indexjaar 100. Daarnaast staan er de indexcijfers voor Vakanties gebaseerd op 
TNS-NIPO data die ook door het CBS worden gebruikt, maar die zijn geïndexeerd 
op 2004 omdat voor de voorafgaande jaren geen betrouwbare cijfers beschikbaar 
zijn.

Figuur 2. Indexcijfers van bestedingen van huishoudens1 aan verschillende 
product categorieën tussen 2007 en 2013.

Uit Figuur 2 blijkt dat het Indexcijfer van het noodzakelijke product Voeding nau-
welijks daalt tussen 2007 en 2013 en dat is precies wat te verwachten valt bij een 
noodzakelijk product. Voor Duurzame goederen geldt dat de daling van het Index-
cijfer inzet in 2008 en verder daalt tussen 2010 en 2012 en beneden het indexcijfer 
van Voeding komt. Dat komt overeen met wat te verwachten valt bij een luxe 
product. Wat betreft Vakanties valt te zien dat vanaf 2008 eerst een lichte daling inzet 
die weer wordt gecorrigeerd tussen 2009 en 2012, juist in de periode dat het reëel 
beschikbaar inkomen daalde (zie Figuur 1). Het lijkt op basis van deze gegevens dat 
vakanties zich eerder als een noodzakelijk dan als een luxe goed gedragen bij een 
neergaand beschikbaar inkomen.

OV2:   Wat is de verdeling bij vakantie uitgaven tussen bezuinigers en niet-bezuini-
gers? En wat is binnen bezuinigers de verdeling tussen de ‘hanteerders van 
het snoeimes’ en die van de kaasschaaf?

Dat er over het geheel kennelijk niet erg wordt bezuinigd op vakanties houdt niet 
vanzelf in dat er helemaal niet wordt bezuinigd, immers bezuinigen en meer uitgeven 
kunnen elkaar compenseren in het indexcijfer voor vakanties in Figuur 2. Bezuini-
gen kan men doen door helemaal niet op vakantie te gaan (het snoeimes) of wel op 
vakantie te gaan en op onderdelen ervan te bezuinigen (de kaasschaaf). In Figuur 3 
worden de vakantieplannen van Nederlanders tussen 2009 en 2014 weergegeven op 
basis van de CVO gegevens.
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Figuur 3. Vakantieplannen van Nederlanders tussen 2009 en 2014.

Uit Figuur 3 valt op te maken dat er weinig beweging zit in de plannen. Wat betreft 
bezuinigen via een snoeimes strategie (zeker niet gaan en waarschijnlijk niet gaan) 
blijft het percentage tussen 2009 en 2014 vrijwel gelijk en blijft op een laag niveau. 
Dus de verdeling tussen bezuinigers die een snoeimes strategie hanteren en vakantie-
gangers die een kaasschaaf strategie hanteren en vakantiegangers die helemaal niet 
bezuinigen blijft eigenlijk hetzelfde en ook op hetzelfde niveau.
Uit Figuur 3 valt niet af te leiden wat de verdeling is tussen ‘hanteerders van de 
snoeimes strategie’ en de ‘hanteerders van een kaasschaaf strategie’. Figuur 4 geeft 
voor diegenen die op vakantie gaan de geplande uitgaven weer in dezelfde periode 
als in Figuur 3.

Figuur 4. Geplande uitgaven aan vakanties vergeleken met uitgaven van het 
jaar daarvoor.

Uit Figuur 4 blijkt dat tussen 2010 en 2013 is er sprake van een toename van de kaas-
schaaf strategie bij vakantiegangers, immers meer en hetzelfde uitgeven nemen af en 
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minder uitgeven en weet niet nemen toe. Overigens is er wel sprake van een trend-
breuk in 2014 naar meer uitgeven. Dit lijk te kloppen met de ontwikkeling van het 
reëel besteedbaar inkomen in Figuur 1.
Wat betreft deze onderzoeksvraag kunnen we dus concluderen uit Figuur 3 dat de 
verhouding tussen bezuinigers die niet op vakantie gaan en mensen die wel op vakan-
tie gaan nauwelijks verandert. Maar uit Figuur 4 blijkt dat het aantal mensen dat nog 
op vakantie gaat, en gaat bezuinigen via de kaasschaaf strategie, toeneemt in de 
periode 2010-2013. Kortom: vakantiegangers gaan nog in grote getale op vakantie 
maar geven minder uit. Dat leidt tot de vraag waaraan ze dan minder uitgeven.

OV3:   Waarop en hoe bezuinigen vakantiegangers die de kaasschaaf strategie 
gebruiken?

Uit Figuur 4 valt af te leiden dat er tussen 2009 en 2013 het gebruik van de kaasschaaf 
strategie toenam. Waarop werd zoal bezuinigd? Tabel 1 geeft een overzicht van de 
meest gebruikte bezuinigingsmogelijkheden in 2009 en 2014.

Tabel 1. Gebruikte bezuinigingsopties in 2009 en 2014.

Bezuinigings opties % bezuinigers in 2009 % bezuinigers in 2014

Minder vaak gaan 39 33

Minder lang gaan 26 27

Minder ver gaan 40 35

Aanbiedingen gebruiken 22 21

Buiten hoogseizoen gaan 23 17

Minder ter plekke besteden 28 28

Ander vervoer kiezen 8 6

Minder luxe accommodatie 19 19

Anders 8 7

Weet niet 3 2
*  Leesvoorbeeld: van degenen die in 2009 aangaven te bezuinigen op vakanties doet 39% dat door 

minder vaak te gaan.

De conclusie uit Tabel 1 is ten eerste dat geen enkele mogelijkheid domineert dus 
overal wordt wel op bezuinigd en ten tweede dat de verschillen tussen 2009 en 2014 
niet groot zijn. Waarop bezuinigd wordt is dus niet erg gevoelig voor veranderingen 
in het reëel beschikbaar inkomen. 

Hoewel elke bezuinigingsmogelijkheid wel wordt gebruikt is het de vraag of er een 
patroon in dat gebruik te herkennen valt. Hiervoor gebruikten we een Factoranalyse 
op de gebruikte bezuinigingsmogelijkheden (zie Tabel 2).
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Tabel 2. Factor analyse op bezuinigingsopties

Bezuinigingsoptie Factor

1 2 3

Minder luxe accommodatie type .783* .066 .009

Zelf organiseren ipv georganiseerd .686 .263 .120

Ander vervoer .593 .024 .419
Binnen zelfde type accommodatie  
goedkoper alternatief

.580 .351 .063

Buiten hoogseizoen .106 .839 .088

Vroeger of later boeken .104 .812 .170

Minder ter plekke besteden .222 .553 -.038

Minder lang -.056 .166 .817

Minder ver .318 -.002 .683
*Factor ladingen na een Varimax rotatie

In Tabel 2 zijn er groepen bezuinigingsopties te onderscheiden die we als drie 
‘dikkere plakken’ kunnen zien in plaats van tien ongerelateerde kleine plakken.

Groep 1: opties die te maken hebben met de details van een configureerbare vakantie 
(type accommodatie, andere accommodatie binnen hetzelfde type, vervoermiddel en 
zelf regelen).

Groep 2: opties die de bezuinigingsbeslissing uitstellen (vroeger of later boeken, 
buiten het hoogseizoen en minder uitgeven ter plekke).

Groep 3: opties die de overall structuur van een vakantie bepalen (korter gaan en een 
andere bestemming kiezen).

Op basis van deze drie groepen opties is het mogelijk om te voorspellen dat vakan-
tiegangers die op een optie in een groep bezuinigen waarschijnlijk ook zullen bezui-
nigen op andere opties in diezelfde groep. Deze groepen kunnen ook gebruikt 
worden in segmentatie strategie die in tijden van crisis gericht is op het creëren door 
touroperators van een ander aanbod voor consumenten in deze drie groepen.

OV4:   Is er wel of geen crisis bestendigheid wat betreft vakantie-uitgaven? En zo 
ja, wat zijn mogelijke verklaringen voor deze crisis bestendigheid?

Uit de voorafgaande resultaten blijkt dat de Nederlandse vakantieganger opvallend 
crisis bestendig is. Op basis van het uitgaven patroon gedurende een economische 
crisis - die negatieve effecten heeft op het reëel beschikbaar inkomen- blijkt dat de 
consument de vakantie meer behandelt als een noodzakelijk dan als een luxe goed. 
Wat zou de verklaring kunnen zijn voor deze crisis bestendigheid?

Uit de literatuur die is behandeld komt een aantal factoren voort die in de vragenlijst 
zijn opgenomen: verliesvermijding, welbevinden, gezondheid, gezinscohesie, spaargeld 
aanspreken en naar de toekomst verschuiven (zie de Sectie 3 voor de gebruikte items).
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In Tabel 3 wordt de rangorde van het belang van deze factoren voor de crisisbesten-
digheid (zie voor de berekeningsprocedure Bronner & de Hoog, 2015) van vakanties 
geschetst.

Tabel 3. Relatie tussen bepalende factoren en crisis bestendigheid van vakanties.

Rangorde van de bepalende factoren

1. Vermijden van verlies

2. Je goed voelen

3. Lichamelijke gezondheid

4. Gezinscohesie

5. Spaartegoeden opofferen

6. Uitstellen naar de toekomst

Uit Tabel 3 blijkt dat het vermijden van verlies de belangrijkste factor is gevolgd 
door de ‘Goed voelen’ factor. Bij nadere analyse door middel van een Factoranalyse 
bleek dat vijf (uitstellen naar de toekomst valt eruit) van deze factoren zijn te redu-
ceren tot één enkele factor die kan worden aangeduid als ‘Kwaliteit van het bestaan’. 
In de internationale vakantie literatuur komt dit begrip vaker voor onder de term 
‘Quality-of-life’ als een belangrijk element bij vakantiebeslissingen (zie Uysal, 
Perdue & Sirgy, 2012).

De vraag is natuurlijk hoe de factor Kwaliteit van het Bestaan (KvB) zich verhoudt 
tot andere mogelijke verklarende variabelen voor crisisbestendigheid zoals socio-
demografische variabelen en de persoonlijke economische situatie. Om dit uit te 
zoeken hebben we een lineaire regressie analyse uitgevoerd met crisisbestendigheid 
als afhankelijke variabele. Als onafhankelijke variabelen gebruiken we KvB, enkele 
socio-demografische variabelen alsmede de persoonlijke economische situatie. Deze 
onafhankelijke variabelen voegen we achtereenvolgens aan het model toe hetgeen 
leidt tot drie modellen (zie Tabel 4).

De conclusie uit Tabel 4 is dat crisis bestendigheid van de grote zomer vakantie 
vooral wordt verklaard door de KvB variabele (in model 3 komt de R uit op .40, 
terwijl in model 1 en 2 de R veel lager ligt op .18 en .16. De ß van KvB blijkt verre-
weg het grootst, met inkomen op een duidelijke achterstand op de tweede plaats. 
Opvallend is de geringe rol van de persoonlijke economische situatie die ook op 
basis van de gegevens in Figuur 1 toch over het algemeen is verslechterd.

Zelfs binnen vakanties zijn er verschillen in crisisbestendigheid van typen vakanties! 
In Tabel 5 wordt een vergelijkbare lineaire regressie analyse uitgevoerd voor twee 
andere typen vakanties: korte tussendoor vakanties en dagtripjes vanuit huis.
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Tabel 4. Samenvatting van de resultaten van een lineaire regressie analyse voor de crisisbestendig
heid van de grote zomer vakantiea.

Variabelen Model 1 Model 2 Model 3
ßb ß ß

Sociodemografische

Inkomen .15 .14 .08

Leeftijd ns ns .05

Huishoudgrootte ns ns ns

Persoonlijke economische situatie

Verandering inkomen vorig jaar .07 .04

Inkomensvooruitzichten komend jaar ns ns

Psychografische

Bijdrage vakantie aan KvB .37

R .16 .18 .40

Adj. R2 .03 .03 .16

F 36.3 27.4 136.7

Verandering F 36.3 13.6 661.6

Df 3/4212 5/4210 6/4209
a   Afhankelijke variabele heeft drie categorieen: 1=hoge bezuinigings prioriteit (=lage crisis weer-

stand), 2=medium bezuinigings prioriteit (=medium crisis weerstand, 3=lage bezuinigings pri-
oriteit (=hoge crisis weerstand).

b   Significantie nivo p<.001, niet significante waarden zijn aangeduid als ns (niet significant). Alle 
getallen in de tabel zijn significant.

Tabel 5. Vergelijking met twee andere typen vakanties. 

Soort vakantie Model 1 Model 2 Model 3

Korte tussendoor vakanties ß ß ß

R .10 .10 .19

Adj. R2 .01 .01 .03

Beta KvB
.17

Dagtripjes vanuit huis

R .03 .04 .05

Adj. R2 .00 .00 .00

Beta KvB ns

Wat betreft korte tussendoor vakanties is er een bescheiden bijdrage van de KvB 
variabele, alle andere variabelen spelen geen rol. Voor dagtripjes vanuit huis is geen 
enkele variabele van belang voor de crisisbestendigheid daarvan. Dat is overigens 
ook het type vakantie dat het minst crisisbestendig is: er wordt als eerste type vakan-
tiebestemming op bezuinigd.
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Samenvattend: de belangrijkste verklaring voor de crisisbestendigheid van vakanties 
is de Kwaliteit van het Bestaan (KvB), maar dat geldt met name voor de grote zomer-
vakantie en in mindere mate voor de tussendoor vakanties en is afwezig voor dag-
tripjes vanuit huis.
Verder is het opvallend dat de persoonlijke economische situatie, zoals een verande-
ring in inkomen geen relatie heeft met bezuinigingsprioriteiten van vakanties. Dit 
ondersteunt de conclusie dat vakantie geen luxe goed is, maar is opgeschoven in de 
richting van een noodzakelijk goed omdat inkomensverandering maar zeer beperkt 
doorwerkt in de vraag naar zo’n product (zie ook de positie van Voeding in Figuur 2).

5. CONCLUSIE

In deze sectie vatten we de antwoorden op de onderzoeksvragen.

OV1a:   Welke curvevorm hebben de economische ontwikkelingen tussen 2008 en 
2014?

Tussen 2006 en 2014 toont de ontwikkeling van het reëel beschikbaar gezinsinko-
men een W-vormige curve, met dieptepunten in 2009 en 2012. Pas in 2014 wordt de 
weg omhoog weer enigszins gevonden. In de bestudeerde periode is het beschikbare 
gezinsinkomen gedaald. Kortom: gemiddeld hadden mensen minder te besteden.

OV1b:   Wat zijn de uitgaven ontwikkelingen bij luxe goederen en noodzakelijke 
goederen?

Het Indexcijfer van het noodzakelijke product Voeding daalt nauwelijks tussen 2007 
en 2013 en dat is precies wat te verwachten valt bij een noodzakelijk product. Voor 
Duurzame goederen geldt dat de daling van het Indexcijfer inzet in 2008 en verder 
daalt tussen 2010 en 2012 en beneden het indexcijfer van voeding komt. Ook dat 
komt overeen met wat te verwachten valt bij een luxe product. Wat betreft vakanties 
is er vanaf 2008 eerst een lichte daling in de uitgaven inzet die weer wordt gecorri-
geerd tussen 2009 en 2012, juist in de periode dat het reëel beschikbaar inkomen 
daalde. Het lijkt erop dat vakanties zich eerder als een noodzakelijk dan als een luxe 
product gedragen bij een neergaand beschikbaar inkomen.

OV2:   Wat is de verdeling bij vakantie uitgaven tussen bezuinigers en nietbezuini
gers? En wat is binnen bezuinigers de verdeling tussen de ‘hanteerders’ van 
het snoeimes en die van de kaasschaaf?

De verhouding tussen bezuinigers die niet op vakantie gaan en mensen die wel op 
vakanties verandert nauwelijks, maar bij mensen die op vakantie gaan neemt het 
bezuinigen via de kaasschaaf strategie toe. Kortom ze gaan maar geven minder uit. 
Er lijkt wel een trendbreuk op te treden in 2014 naar minder bezuinigen via de kaas-
schaaf strategie en meer uitgeven.
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OV3:   Waarop en hoe bezuinigen vakantiegangers die de kaasschaaf strategie 
gebruiken?

Geen enkele bezuinigingsmogelijkheid heeft de overhand, dus overal wordt wel op 
bezuinigd. De verschillen in gebruikte bezuinigingsmogelijkheden zijn niet groot 
tussen 2009 en 2014. Waarop bezuinigd wordt is dus niet erg gevoelig voor verande-
ringen in het reëel beschikbaar inkomen. Er zijn groepen bezuinigingsopties die we 
als drie ‘dikkere plakken’ kunnen zien in plaats van tien ongerelateerde kleine 
plakken.

Groep 1: opties die te maken hebben met de details van een configureerbare vakantie 
(type accommodatie, andere accommodatie binnen hetzelfde type, vervoermiddel en 
zelf regelen).

Groep 2: opties die de bezuinigingsbeslissing uitstellen (vroeger of later boeken, 
buiten het hoogseizoen en minder uitgeven ter plekke).

Groep 3: opties die de overall structuur van een vakantie bepalen (korter gaan en een 
andere bestemming kiezen).

OV4:   Is er wel of geen crisis bestendigheid wat betreft vakantieuitgaven? En zo 
ja, wat zijn mogelijke verklaringen voor deze crisis bestendigheid?

Uit de antwoorden op de vorige drie onderzoeksvragen is duidelijk naar voren 
gekomen dat vakanties behoorlijk crisisbestendig zijn. Uit een nadere analyse blijkt 
dat de belangrijkste verklaring voor de crisisbestendigheid van vakanties de bijdrage 
van vakanties aan de Kwaliteit van het Bestaan (Quality-of-Life) is, maar dat geldt 
met name voor de grote zomervakantie en in mindere mate voor de tussendoor 
vakanties en is afwezig voor dagtripjes vanuit huis.

Verder is het opvallend dat de persoonlijke economische situatie en de hoogte van 
het inkomen, geen relatie heeft met bezuinigingsprioriteiten van vakanties. Uiter-
aard beïnvloedt het inkomen wel hoeveel men kan uitgeven aan een vakantie, maar 
ook consumenten met een lager inkomen die vakanties belangrijk vinden voor de 
KvB bezuinigen daar minder snel op. Dit ondersteunt de conclusie dat een vakantie 
geen luxe goed is, maar is opgeschoven in de richting van een noodzakelijk goed 
omdat negatieve inkomensveranderingen maar zeer beperkt doorwerken in de vraag 
naar zo’n product.

Tenslotte: de beantwoording van de onderzoeksvragen wijst duidelijk in de richting 
van een verschuiving van vakanties, in het bijzonder de grote zomervakantie, in de 
richting van een noodzakelijk product terwijl vroeger vakanties toch vooral werden 
gezien als een luxe product waarop mensen als eerste gingen bezuinigen bij een inko-
mensachteruitgang. De belangrijkste verklaring voor deze verschuiving is te vinden 
in de bijdrage die vakanties leveren aan de kwaliteit van het bestaan, ze zijn bijna net 
zo noodzakelijk geworden als voeding en andere onmisbare producten.
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6. IMPLICATIES EN RELEVANTIE VOOR 
MARKTONDERZOEK EN MARKETING

In de klassieke economie werd er vanuit gegaan dat er noodzakelijke en luxe goede-
ren zijn en dat goederen min of meer onveranderlijk tot deze categorieën behoren 
(Kamakura en Du, 2012). Maar uit onze analyses rond het vakantie keuzeproces 
blijkt dat wat noodzakelijke en luxe goederen zijn niet voor eeuwig vastligt. Vakan-
ties hebben zich ontwikkeld van een luxe product naar een noodzakelijk product. 
Goederen kunnen blijkbaar bewegen langs het continuüm dat loopt van luxe naar 
noodzakelijk. Een ‘driver’ van deze beweging kan zijn de mate waarin een consu-
ment de bijdrage van het goed aan zijn/haar Kwaliteit van Bestaan (KvB) waardeert. 
Deze bevinding heeft relevantie voor marktonderzoek en marketing. Een noodzake-
lijk goed worden is belangrijk niet zozeer omdat men meer gaat omzetten maar 
omdat het bedrijf minder gevoelig wordt voor economische fluctuaties waar het 
geen controle over heeft. Dit leidt tot een stabielere grondslag voor de onderneming.
Zoals gezegd, heeft dit consequenties voor de merkcommunicatie en marketing. Dat 
wil zeggen in de reclame niet alleen product gerelateerde eigenschappen benadruk-
ken (mooi weer, mooie bergen etc.) maar hoe deze vakantie kan bijdragen aan de ver-
groting van de KvB. Je zou alle deeldrivers uit het voorliggende onderzoek kunnen 
benutten: geestelijk tot rust komen, fysiek fitter worden, gezin gezellig weer bij 
elkaar na hectische periode. Een combinatie van deze elementen wordt nog niet zo 
vaak in de reclame van touroperators waargenomen, bijna altijd worden eigenschap-
pen van de bestemming benadrukt of een enkel aspect van KvB zoals bijvoorbeeld 
fysieke fitheid. Ons advies op basis van dit onderzoek is: gebruik KvB als een ‘Leit-
motiv’ voor reclame in plaats van té specifiek productgerichte elementen zoals de 
ligging van een accommodatie of de dienstverlening. Zoals een rederij ooit adver-
teerde : ‘de vakantie begint in IJmuiden’ in plaats het benadrukken van de kwaliteit 
van de accommodatie op de boot en de aanwezigheid van een Casino. We zouden 
een parallel met vernieuwende reclame voor winkelcentra kunnen trekken. Niet 
benadrukken wat je allemaal kan kopen en dat het zo goedkoop is, maar dat het win-
kelen (ook zonder dat je iets koopt) een prettige ervaring is die bijdraagt aan je Kwa-
liteit van Bestaan (‘shopping experience’).
Een belangrijke praktische vraag is: hoe krijg ik een product op het continuüm opge-
schoven van luxe naar noodzakelijk? Belangrijk in onze ogen op basis van ons onder-
zoek is hierbij dat gekeken wordt naar de positie van het product ten opzichte van 
producten uit andere domeinen. Nu is vrijwel alle marketing en reclame erop gericht 
een merk te positioneren in vergelijking met andere merken in hetzelfde productdo-
mein, bijvoorbeeld Arke vergelijken met D-tours. Maar om een product op te laten 
schuiven van luxe naar noodzakelijk is merkoverstijgende marketing nodig waarbin-
nen domeinen worden vergeleken. Een voorbeeld is de recente reclamespot van 
Gamma waarin vakanties worden vergeleken met je huis opknappen. De boodschap 
in deze reclamespot is dat het opknappen van je huis de kwaliteit van je bestaan net 
zo verhoogt als een vakantie. Daardoor wordt geprobeerd het huis opknappen als 
een meer noodzakelijk product te positioneren.
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4. Go for gold!
Major sports events draw unsurpassed media attention. Companies try to benefit from the large 
audiences by increasing advertising investments around these events. Question is whether this is a 
sound strategy, or wether it would! be better to avoid advertising in these periods as (too) many 
brands are following this strategy? This study investigates when consumer packaged goods compa-
nies should invest in advertising to increase sales: before, during, or after the event or outside these 
event periods. It provides estimates of short and longterm own and crossadvertising elasticities 
for 206 brands using four years of weekly data. Considerable heterogeneity exists across brands but 
in general, own-advertising effectiveness diminishes especially before and during major sports 
events, in both the short and the long run. However, strong increases in advertising spending resul-
ting in significant growth in share of voice around focused, single-sport events are a successful stra-
tegy to overcome this overall general negative trend.

Keywords: advertising, marketingmix effectiveness, time series, empirical generalizations, 
sports

5. Customization of online advertising: the role of intrusiveness
In this study we examine the trade-off between tailoring an ad to an individual consumer’s needs 
and the demand for personal data required to do so, which is inherent in targeted online advertising. 
Two scenario-based studies in two different industries reveal the extent to which using personal 
information with greater distinctiveness affects consumers’ sense of intrusiveness and purchase 
intentions. We also manipulate ad relevance (fit to each consumer’s needs) and the presence of a 
price discount to investigate whether feelings of intrusiveness mitigate the potential positive effects 
of relevance and discount. Higher degrees of personalization, such as adding personal identification 
or transaction information to browsing data, increase feelings of intrusiveness and negatively affect 
purchase intentions. These negative effects are not compensated for by offering price discounts but 
can be partly mitigated by presenting an ad with a high relevance. The positive effect of tailoring the 
ad is weakened at higher levels of intrusiveness though. Furthermore, high relevance may lead to 
not only higher purchase intentions but also higher perceived intrusiveness levels. Presenting a con-
sumer with a customized ad can thus be a double-edged sword, leading to higher purchase intenti-
ons but also to greater perceived intrusiveness, which then negatively affects purchase intentions.

Keywords: online advertising, personalization, targeting, data use, intrusiveness 

6. Consumer and the economic crisis between 20082015: products as luxury or necessary goods
This chapter addresses consumer expenditures during the persisting economic downturn between 
2008 and 2015.The focus is in a longitudinal study on tourism demand within the context of expen-
ditures on other consumer goods, taking in account the ’why’ of the development of this demand 
over time. The findings show that holidays, in particular the main summer holiday, can be posi-
tioned closer to being a necessary good than to being a luxury good, at least during an economic 
downturn. Many vacationers are prepared to sacrifice expenditures on a variety of products just so 
as to keep on going on holiday. The major explanation is the high essentiality of vacations for a 
better quality of life. The influence of income and personal economic situation on tourist demand 
at the micro-level during an economic downturn is relatively minor or non-existent.

Keywords: economic crisis, income reduction, choice behavior of consumers, holiday choice, 
economizing strategies, quality of life, luxury goods
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