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Deze grafiek kan op twee manieren gelezen worden. Ten eerste toont hoe het belang 
van een bepaald soort reisagentgezelschap evolueert over de tijd. Ten tweede kan je per 
leeftijdsgroep aflezen wat de belangrijkste en de minst belangrijke reispartners zijn.
We kunnen enkele opvallende vaststellingen doen. Zo zien we dat van de jongste groep 
niemand meestal alleen reist. bij de oudere groepen stijgt dat percentage echter tot 10% 
bij de 55+’ers.
Ook reizen met het gezin kent een typisch verloop. Er is een piek bij de middengroep die 
zeer sterk daalt naar mate men naar de oudere groep evolueert.
Bij de twee oudere groepen is reizen met de partner dominant.
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Over alle leeftijdsgroepen, geslachten en gezinnen heen is het internet de belangrijkste
bron van informatie voor reizen. De sociale media scoren laag, net als beurzen. 
Reisbureau’s blijken ook nog steeds populair te zijn. Interessant is ook dat de mond-aan-
mondreclame (vrienden) de tweede belangrijkste plaats inneemt.
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De bovenstaande grafiek geeft de geschatte verschillen weer tussen leeftijdsgroepen
voor de informatiebronnen waar die verschillen significant waren. Een belangrijke
vaststelling is dat website enkel bij de 55+’ers niet de belangrijkste informatiebron is. Bij
deze consumenten blijven vrienden en vooral het reisbureau belangrijk. Het reisbureau
blijft ook bij de jongste groep redelijk belangrijk als informatiebron, en dat stijgt
naarmate de respondenten ouder worden.

[Resultaten van logistische regressiemodellen met leeftijd, geslacht en gezinnen als
voorspellers. Percentages zijn berekend met aangepaste Alba-methode: logit
basiscategorie als startpunt]
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Enkel voor beurzen was er een significant verschil tussen mannen en vrouwen, met 
mannen die hun informatie meer in beurzen halen.

[Resultaten van logistische regressiemodellen met leeftijd, geslacht en gezinnen als
voorspellers. Percentages zijn berekend met aangepaste Alba-methode: logit
basiscategorie als startpunt]
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Als we de verschillende soorten gezinnen gaan vergelijken zien we dat alleenstaanden
zonder kinderen meer vertrouwen op vrienden, en minder op websites en sociale 
media. 

[Resultaten van logistische regressiemodellen met leeftijd, geslacht en gezinnen als
voorspellers. Percentages zijn berekend met aangepaste Alba-methode: logit
basiscategorie als startpunt]
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De volgende vraag werd aan de respondenten gesteld: Welk vervoersmiddel verkiest u 
indien u een dichtbije vakantie wenst te maken bijvoorbeeld naar Nederland of 
Frankrijk. Rangschik de volgende vervoersmiddelen. (1= Grootste voorkeur – 5= kleinste 
voorkeur).
We berekenden het gemiddelde antwoord en zetten dat uit op een as.
Er bleken geen belangrijke geslachtsverschillen te zijn.
Ook is de volgorde bij alle gezinsgroepen dezelfde.
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Bij de twee jongste leeftijdscategorieën blijft de volgorde dezelfde, enkel bij de 55+ 
draait de volgorde van vliegtuig en bus om.
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Het enige statistisch significante verschil zit hem bij veiligheid. Dat is voor slechts 27% 
van de mannen een doorslaggevende factor, terwijl dat voor 41% van doorslaggevend
belang is. Daardoor zetten vrouwen veiligheid voor reispartners, terwijl dat bij mannen
omgekeerd is.

[significantie getest via logistisch regressiemodel met geslacht, leeftijdsgroepen en 
gezinssamenstelling. Percentages zijn de modelpercentages (Adopted Alba-method)]
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Significante verschillen zitten bij prijs, milieu en veiligheid. 
Prijs is duidelijk belangrijker voor de jongste reizigers en veel minder voor de oudere
reizigers. 
Veiligheid is belangrijkst voor de oudste reizigers-categorie. 
Milieu is duidelijk voor iedereen een mindere zorg. Opvallend is dat de oudere generatie
hier blijkbaar iets meer aandacht aan besteed dan de jongere generatie.

[significantie getest via logistisch regressiemodel met geslacht, leeftijdsgroepen en 
gezinssamenstelling. Percentages zijn de modelpercentages (Adopted Alba-method)]
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Alleenstaanden met kinderen blijken, logischerwijze, prijs een belangrijk item te vinden. 
Comfort en veiligheid zijn het minst doorslaggevend voor alleenstaanden. Gezinnen met 
kinderen en alleenstaanden met kinderen vinden veiligheid dan weer wel belangrijker.

[significantie getest via logistisch regressiemodel met geslacht, leeftijdsgroepen en 
gezinssamenstelling. Percentages zijn de modelpercentages (Adopted Alba-method)]
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Het verschil tusse de middengroep en de jongste groep is significant. Na statistische
contrôle voor leeftijd zijn er geen significante verschillen meer tussen groepen met een
verschillende gezinssamenstelling en tussen de geslachten.

[significantietoets via logistisch regressiemodel met geslacht, leeftijdsgroepen en 
gezinssamenstelling, percentages zijn de modelpercentages (Adopted Alba-method)]
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Enkel bij clubverband is er een belangrijk (en statistisch significant) verschil tussen
mannen en vrouwen, waarbij mannen vaker in clubverband een bus gebruikt hebben
dan vrouwen.

[Resultaten van logistische regressiemodellen met leeftijd, geslacht en gezinnen als
voorspellers. Percentages zijn berekend met aangepaste Alba-methode: logit
basiscategorie als startpunt]
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Voor alle contexten zijn er significante leeftijdsverschillen. Voor schoolverband lijkt dat
evident. Maar ook voor individueel en clubverband zijn er leeftijdsverschillen.

[Resultaten van logistische regressiemodellen met leeftijd, geslacht en gezinnen als
voorspellers. Percentages zijn berekend met aangepaste Alba-methode: logit
basiscategorie als startpunt]
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De verschillen zitten hem vooral tussen gezinnen mét en zonder kinderen, waarbij
gezinnen met kinderen minder snel een reisbus gebruiken.

[Resultaten van logistische regressiemodellen met leeftijd, geslacht en gezinnen als
voorspellers. Percentages zijn berekend met aangepaste Alba-methode: logit
basiscategorie als startpunt]
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Opvallend: mensen zijn minder positief over individueel geboekte groepsreizen dan over 
reizen in schoolverband of clubverband. Enkel het verschil tussen schoolverband en 
individueel verband is statistisch significant.

[paired t-test, p=0.004, r=0.216]
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Op basis van deze grafiek kunnen we twee belangrijke observaties maken.
Ten eerste is het zo dat bij de jongste categorie de busreizen met de school als het meest
positief ervaren worden. Daarna komen die in clubverband en dan de individuele reizen.
Voor de twee oudere groep en zien we geen verschil tussen individuele reizen en reizen
in clubverband, maar wel een veel minder positieve inschatting van de reizen in 
schoolverband. We moeten er echter rekening mee houden dat, logischerwijze, slechts
een zeer beperkt aantal mensen uit de oudere categorieën geantwoord hebben dat ze
de laatste 5 jaar in schoolverband gereisd hebben.
De verschillen tussen de leeftijdsgroepen voor de verschillende « contexten » zijn
statistisch significant, verschillen tussen geslacht en gezinssamenstelling zijn niet 
significant. 

[significantie getest via more-way Anova procedure, gemiddelden zijn marginale 
gemiddelden]

25



26



27



[significantie getest via more-way Anova procedure, gemiddelden zijn marginale 
gemiddelden]
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De respondenten werd gevraagd om voor de drie vervoersmiddelen die hier worden
opgesomd aan te geven of ze die eerder links of rechts zouden plaatsen. Op de grafiek
wordt de gemiddelde plaats van de verschillende voertuigen weergegeven.
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Oudere groep in het algemeen positiever over de bus.
Vraag die dit oproept: wat is het effect van (recente) ervaring op de evaluatie van de bus 
op deze verschillende aspecten.

[Marginale gemiddelden op basis van een 4-way ANOVA (geslacht, leeftijd, gezin, 
ervaring). Effect van leeftijd telkens significant, enkele effecten van ervaring significant, 
effecten van de andere variabelen meestal niet]
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Er zijn enkele significante effecten van ervaring op de mening over de reisbus.  Voor wat
betreft goedkoop, veilig en trendy zorgt ervaring voor een significant hogere score. Voor
beenruimte is dat echter andersom.
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