ONDERZOEK JEUGDLOGIES 2020 - Vragenlijst (Nederlandstalige versie)

Vragen met een * zijn voor de respondent verplicht.
1. Welke taal spreekt u? *
Quelle langue parlez-vous? *
Which language do you speak? *
o
o
o

Nederlands
Français
English

2. Beste vakantieganger in jeugdlogies,
Recent logeerde u in een jeugdverblijf of hostel in Vlaanderen (of deed hiervoor de
reservatie). We hopen dat alles prima is verlopen en zouden daarom graag samen met u
even kort terugblikken op uw verblijf.
De vragen in deze vragenlijst gaan enkel over uw meest recente verblijf, vakantie of kamp
in een jeugdverblijf of hostel in Vlaanderen, niet over een verblijf in Brussel, Wallonië of in
het buitenland.
Als u de vragenlijst volledig invult, maakt u kans op een waardebon van 100 euro*. Na
afloop van het onderzoek (in januari 2021) worden tien waardebonnen verloot.
Klik onderaan op VERDERGAAN om de vragenlijst te starten. Vragen met een * zijn
verplicht. Uw antwoorden worden anoniem behandeld en verwerkt. Resultaten zullen altijd
globaal worden weergegeven, nooit op basis van één persoon. Ook het logies waar u
verbleef krijgt enkel de globaal verwerkte resultaten.
De partners in dit onderzoek danken u alvast voor uw deelname !
Centrum voor Jeugdtoerisme vzw
Vlaamse Jeugdherbergen vzw
Toerisme Vlaams-Brabant vzw
Participerende logiesverstrekkers
*

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
Toerisme Provincie Antwerpen
Westtoer a.p.b. (provincie West-Vlaanderen)

De winkels waar de waardebonnen gebruikt kunnen worden, verschijnen op het einde van de vragenlijst.
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3. Gelieve hieronder aan te duiden wat van toepassing is:
o
o

Ik deed enkel de reservering voor het jeugdlogies (jeugdverblijf of hostel), maar was
zélf niet mee met de groep of het gezelschap => STOP*
Ik verbleef samen met mijn groep of gezelschap in het jeugdlogies (jeugdverblijf of
hostel)
De vragen van dit onderzoek zijn specifiek bedoeld voor mensen die ook zélf in het
jeugdlogies hebben gelogeerd (samen met hun groep of gezelschap). Helaas kunt u
dus niet aan dit onderzoek deelnemen. Hartelijk dank voor uw tijd en begrip!
*

ALGEMENE PROFIELKENMERKEN
4. In welk land woont u? *
o
o
o
o
o

België
Nederland
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Ander land

5. Wat is uw postcode? * (IF Q4 = België)
6. Wat is uw postcode? (de 4 cijfers volstaan) * (IF Q4 = Nederland)
7. Wat is uw postcode? (5 cijfers) * (IF Q4 = Frankrijk)
8. Welk ander land? * (IF Q4 = Ander land)
9. Gedurende welke periode verbleef u in {naam jeugdverblijf}?
Klik op de invulvakjes voor een kalender. Bij kampen wordt een eventueel voor- of
nakamp voor de leiding niet meegerekend, enkel de verblijfsduur voor de volledige groep.
Datum van aankomst *: Dd/mm/jjjj (kalender)
Datum van vertrek *:
Dd/mm/jjjj (kalender)
10. Wat was het doel van het verblijf van uw groep? *
o
o
o

Vakantie / ontspanning / recreatie (ook kamp, weekend)
Meerdaagse uitstappen door scholen (bosklassen, zeeklassen, STEM-klassen...)
Opleiding, (kader)vergadering, teambuilding, congres

11. Hoe groot was het gezelschap waarmee u in {naam jeugdverblijf} verbleef, uzelf
inbegrepen? (inschatting mag ook als u de grootte van het gezelschap niet exact kent) *
Aantal personen: .......
12. Wat is uw leeftijd? (aantal jaar) (Vraag niet verplicht)
.........
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13. Wat is de leeftijd van de andere personen in het gezelschap waarmee u in {naam
jeugdverblijf} verbleef? (inschatting mag ook als u de leeftijd niet exact kent) (Vraag
niet verplicht) (SKIP IF Q11 > 10)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Persoon
Persoon
Persoon
Persoon
Persoon
Persoon
Persoon
Persoon
Persoon

2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

14. Tot welke leeftijdsgroep(en) behoorden de deelnemers van de groep (niet de
begeleiders)? *
....................
15. Tot welk van de onderstaande types behoorde de groep waarmee u in {naam
jeugdverblijf} verbleef? *
o

o
o
o

o
o
o

Jeugdwerk
o Jeugdbeweging
o Vakantieorganisatie
o Ander jeugdwerk => welke ander?
Jeugdsportclub
Jeugdgroep uit welzijnssector (bijzondere jeugdzorg, MPI...)
Schoolgroep / onderwijs
o Kleuter (2-5 jaar)
o Lager onderwijs (6-11 jaar)
o Middelbaar onderwijs (12-17 jaar)
o Hoger onderwijs (18+ jaar)
o Ander type onderwijs => welk?
Vereniging voor volwassenen (incl. oud-leerlingen, oud-leiding...) => welke?
Geen verenigingsverband (bv. individueel, gezin, vrienden- of familiegroep)
Andere => Welke?

VERBLIJF
16. Heeft u uw verblijf in {naam jeugdverblijf} gereserveerd? *
o
o

Ja
Neen

17. Op welke manier heeft u het verblijf in {naam jeugdverblijf} gereserveerd? * (SKIP IF
Q16 is Neen)
o

Rechtstreeks bij het logies
o Digitaal (via e-mail of website)
o Telefonisch bij de uitbater
o Langsgeweest (aan het onthaal)
o Andere => hoe?
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o

o

o
o

Via de boekingscentrale van CJT (Centrum voor Jeugdtoerisme)
o Digitaal (via e-mail of website)
o Telefonisch bij CJT
o Langsgeweest
o Andere => hoe?
Via VJH (Vlaamse Jeugdherbergen)
o Via de boekingscentrale van VJH
o Telefonisch bij VJH
o Aan het onthaal van de hostel
o Via infonamiddag in een hostel
o Andere => hoe?
Via booking.com
Op een andere manier => hoe?

18. Hoe lang op voorhand heeft u het verblijf in {naam jeugdverblijf } gereserveerd? * (SKIP
IF Q16 is Neen)
o
o
o
o
o
o
o

Tussen 1 dag en 1 maand op voorhand
Tussen 1 maand en 3 maanden op voorhand
Tussen 3 maanden en 6 maanden op voorhand
Tussen 6 maanden en 1 jaar op voorhand
Tussen 1 jaar en 2 jaar op voorhand
Meer dan 2 jaar op voorhand
Weet niet (meer)

19. Voor welke logiesformule hebt u gekozen? *
o
o
o
o
o

Enkel logies / zelfkook
Ontbijt
Halfpension
Vol pension
Totaalarrangement (maaltijden en activiteiten via het logies)

20. Welke elementen hebt u als verantwoordelijke - naast het logies - nog gereserveerd?
(meerdere antwoorden mogelijk) *
o
o
o
o
o

Geen
Vervoer naar/tijdens het verblijf
Uitstappen
Activiteiten in het jeugdverblijf/hostel
Andere => Wat?

21. Heeft u zelf (of uw organisatie) vóór uw recente verblijf in {naam jeugdverblijf} reeds
eerder een vakantie doorgebracht in hetzelfde jeugdlogies of in dezelfde stad of
gemeente? *
o
o
o

Neen
Ja, in hetzelfde jeugdverblijf/hostel
Ja, in dezelfde stad/gemeente maar niet in hetzelfde jeugdverblijf/hostel
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22. Was dit... * (SKIP IF Q21 is Neen)
o
o

In verenigingsverband (bv. schoolgroep, jeugdvereniging...)
Niet in verenigingsverband (bv. met vrienden- of familiegroep, gezin...)

MOTIVATIE
23. Welke aspecten waren doorslaggevend voor uw keuze voor dit specifiek logies? Duid
maximum 3 elementen aan en minimum 1. *
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ligging (dichtbij natuur, bos, stedelijke omgeving, zee...)
Huurprijs
Beschikbaarheid in de gewenste periode
Overnachtingscapaciteit
Vlotte bereikbaarheid (met auto, openbaar vervoer, fiets...)
Reisafstand en reistijd
Aanwezige infrastructuur (bv zelfkookfaciliteiten)
Aanwezigheid van kleinere slaapzalen
Beschikbare logiesformules (ontbijt, half of vol pension)
Toegankelijk voor personen met een beperking
Comfortniveau
(Speel)ruimte op het terrein
Aanwezige recreatieve faciliteiten in het logies (sportterreinen, speelbos...)
Georganiseerde activiteiten in het logies
Aanwezige faciliteiten in de omgeving (sportinfrastructuur, zwembad...)
Eigen vroegere ervaring met dit logies
Feedback van anderen over dit logies
Internationaal ecolabel 'Green Key' (Groene Sleutel)
Andere => Welke?
Weet niet / Heb niet zelf de keuze gemaakt

GERAADPLEEGDE INFORMATIE
24. Welk type van informatie heeft u (of uw organisatie) geraadpleegd ter voorbereiding van
uw verblijf in {naam jeugdverblijf}? * (meerdere antwoorden mogelijk)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Online / websites
Contact met het logies (telefonisch of via mail)
Contact met lokale/regionale/provinciale dienst voor toerisme (telefonisch of via mail)
Drukwerk / brochures
Eerder bezoek aan de regio
Eerder bezoek aan het logies
Infobeurs
Aanbevelingen van collega's, vrienden, familie, andere groepen
Ander => Welk?
Geen informatie geraadpleegd ter voorbereiding van het verblijf
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25. Welke online informatiebronnen heeft u (of uw organisatie) geraadpleegd ter
voorbereiding van uw verblijf in {naam jeugdverblijf}? * (meerdere antwoorden
mogelijk) (SHOW IF Q24 is Online / websites)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Website van het logies waar u verbleef
Jeugdverblijven.be (zoekfunctie voor jeugdverblijfcentra en kampeerterreinen)
Zelfkook.cjt.be (CJT boekingscentrale voor zelfkookhuizen)
Opkamp.be
Lokalenverhuur.be
Jeugdherbergen.be
Schoolklassen.be
Hihostels.com (Hostelling International)
Hostelworld.com
Booking.com
Beoordelings- of reviewsites (Tripadvisor, ...)
Website toeristische regio / provincie
Website specifieke stad / gemeente
Website toeristische attractie / museum
Sociale media (Facebook, Pinterest, Instagram…)
Digitale mailing / nieuwsbrief
Blogs
Zoekrobot (Google, …)
Andere online informatie / websites => Welke?
Weet niet (meer)

26. Welke brochures of drukwerk heeft u (of uw organisatie) geraadpleegd ter voorbereiding
van uw verblijf in {naam jeugdverblijf}? * (meerdere antwoorden mogelijk) (SHOW IF
Q24 is Drukwerk / brochures)
o
o
o
o
o
o
o
o

Brochure / folder van het jeugdlogies waar u verbleef
Brochure toeristische regio / provincie
Brochure specifieke stad / gemeente
Fietskaarten
Wandelkaarten
Topografische kaarten (stafkaarten)
Andere brochure of drukwerk => Welke?
Weet niet (meer)

27. Heeft u tijdens uw verblijf gebruik gemaakt van toeristische informatie over de regio die
aangeboden werd door de uitbater van het logies waar u verbleef (bv. mondelinge info,
kaarten, fiets- of wandeltochten...) ? *
o
o
o

Ja
Neen
Niet van toepassing

28. Van welke soort toeristische informatie die door de uitbater van het logies werd
aangeboden, heeft u tijdens uw verblijf gebruik gemaakt? (meerdere antwoorden
mogelijk) * (SHOW IF Q27 is Ja)
o
o
o
o
o

Mondelinge informatie van de uitbater (of medewerkers)
Wandelkaart(en)
Fietskaart(en)
Uitgestippelde wandel- of fietstochten
Georganiseerde activiteiten in de omgeving van het verblijf
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o
o
o
o

Plan van de gemeente
Toeristische brochure over de gemeente / regio
Andere brochure of folder
Weet niet (meer)

29. Welke soort toeristische informatie had u verwacht in uw logies maar was daar niet
beschikbaar? (Vraag niet verplicht)
.........
30. Hebt u tijdens uw verblijf ter plaatse nog op andere plaatsen informatie ingewonnen over
de omgeving of regio? *
o
o

Ja => Waar was dit?
Neen

ACTIVITEITEN
31. Welke recreatieve activiteiten heeft u met uw groep of gezelschap tijdens uw verblijf in
{naam jeugdverblijf} ondernomen buiten het domein van uw logies? (meerdere
antwoorden mogelijk) *
o
o

o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Spelen (bosspel, stads- of dorpsspel, zoektocht...)
Wandeling / wandeltocht
o Korte wandeltocht(en) (tot halve dag)
o Dagtocht(en)
o Meerdaagse tocht(en)
Fietstocht (recreatief)
Mountainbiken
Natuurbeleving (bossen, natuurgebieden, bezoekerscentra, …)
Zee- en strandactiviteiten (indien verblijf aan of nabij de Kust)
Zwemmen
o Openlucht
o Overdekt
Andere watersporten (kajak, roeien, zeilen, surfen, …)
Andere sportactiviteiten (voetbal, basket, volley, ...)
o Buitensporten / outdoor
o Binnensporten / indoor
Avonturenparcours
Paardrijden
Bezoek attracties (pretpark, zoo, ...)
Bezoek cultuur-historische bezienswaardigheden en musea
Bezoek stadjes of dorpen
Bijwonen evenementen of voorstellingen
Bezoek café / terras
Bezoek restaurant (uit eten buiten het logies)
Bezoek speeltuin
Bezoek kinderboerderij
Bezoek belevingspad (bv. blotevoetenpad, klompenpad...)
Ontdekken van streekproducten (incl. bier of wijn)
Boerderijbezoek
Boottocht
Shopping
Andere activiteiten => Welke?
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o

We hebben met de groep geen recreatieve activiteiten ondernomen buiten het domein
van het logies

GLOBALE EVALUATIE VAN UW VERBLIJF
32. Hoe tevreden bent u (of uw organisatie) in het algemeen over uw verblijf in {naam
jeugdverblijf}? *
o
o
o
o
o

Uiterst tevreden
Zeer tevreden
Tevreden
Niet echt tevreden
Helemaal niet tevreden

33. Waarom bent u niet tevreden? (SHOW IF Q32 is Niet echt tevreden OR Q32 is Helemaal
niet tevreden) (Vraag niet verplicht)
...............................
34. Hoe tevreden bent u (of uw organisatie) over volgende aspecten met betrekking tot het
jeugdlogies waar u verbleef? (Vraag niet verplicht, pop-up indien men de vraag wil
overslaan)
Omdat de antwoorden op deze tevredenheidsvraag voor een logiesuitbater zeer waardevol zijn met het oog op het verder
kunnen verbeteren van de dienstverlening en het kunnen inspelen op de noden van de klant, worden ze anoniem en
geaggregeerd (d.w.z. samengevoegd voor alle respondenten van eenzelfde jeugdlogies) doorgegeven aan logiesuitbater in
kwestie.
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Bereikbaarheid van het logies













Onthaal / dienstverlening













Comfort slaapkamer / slaapzaal













Uitrusting sanitair













Uitrusting keuken (voor zelfkook)













Polyvalente zalen













Ontbijt, maaltijden door
logiesverstrekker













Netheid globaal













Netheid sanitair













Aanbod m.b.t. eindschoonmaak













Grootte van het terrein













Spelfaciliteiten op het terrein













Veiligheid van het terrein













Reglement van de accommodatie













Aanwezigheid van wifi
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Communicatie met de uitbater /
personeel













Online vindbaarheid van het
logies













Geschiktheid voor personen met
beperking













Ligging van het logies













Beschikbaarheid van informatie
over de regio













Prijs/Kwaliteit van het logies













Fiets- en wandelmogelijkheden in
de omgeving













Bezienswaardigheden in de
omgeving













Andere activiteiten in de
omgeving (zwemmen,
evenementen...)













35. Indien u over bepaalde aspecten niet echt of helemaal niet tevreden was, kan u hier
toelichten waarom. (Vraag niet verplicht)
...............................
Omdat de antwoorden op deze tevredenheidsvraag voor een logiesuitbater zeer waardevol zijn met het oog op het verder
kunnen verbeteren van de dienstverlening en het kunnen inspelen op de noden van de klant, worden ze (samengevoegd
voor alle respondenten van eenzelfde jeugdlogies) doorgegeven aan logiesuitbater in kwestie.

36. In welke mate vindt u {naam jeugdverblijf} geschikt om er met een vriendengroep of
familiegroep te verblijven? *
o
o
o
o
o

Zeer geschikt
Eerder wel geschikt
Eerder niet geschikt
Helemaal niet geschikt
Weet niet

37. Gelieve hieronder toe te lichten waarom wel of niet. (Vraag niet verplicht)
.......................

UITGAVEN
Met dit onderzoek proberen we ook het economische belang van het jeugdtoerisme in
Vlaanderen in te schatten. De volgende vragen hebben daarom betrekking op de
(groeps)uitgaven naar aanleiding van (en tijdens) uw meest recente verblijf in {naam
jeugdverblijf}. Het gaat zowel om de uitgaven bij de logiesverstrekker, als om eventuele
andere uitgaven ter plaatse. Indien u de exacte bedragen niet kent, mag u ook een zo goed
mogelijke schatting geven.
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38. Weet u (eventueel bij benadering) hoeveel er in totaal aan uw logiesverstrekker werd
betaald voor het verblijf van uw groep of gezelschap in {naam jeugdverblijf}? *
o
o

Ja (exact of ongeveer)
Neen

39. Noteer hieronder (eventueel bij benadering) het totaalbedrag dat aan uw
logiesverstrekker werd betaald voor uw volledige groep (of gezelschap) en voor de
volledige verblijfsduur. * (SHOW IF Q38 is Ja)
Het gaat om de totale kostprijs (voorschot + eindafrekening) voor het gebruik van het
logies, het sanitair, de daglokalen en het terrein, inclusief eventuele kosten voor ontbijt,
maaltijden, gebruik van een keuken, water- en energieverbruik, schoonmaak en
afvalverwerking (maar exclusief eventuele waarborg).
………… euro
Dit bedrag heeft betrekking op ... personen.
Dit bedrag heeft betrekking op ... nachten.
Duid hieronder aan wat er precies was inbegrepen in het totaalbedrag dat aan uw
logiesverstrekker werd betaald. (meerdere antwoorden mogelijk)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Basisfaciliteiten (gebruik van logies, sanitair, daglokalen en terrein)
Gebruik van een keuken (voor zelfkook)
Ontbijt (voorzien door de logiesverstrekker)
Half pension (voorzien door de logiesverstrekker)
Vol pension (voorzien door de logiesverstrekker)
Water- en energieverbruik
Schoonmaakkosten
Kosten voor afvalverwerking
Andere faciliteiten en/of activiteiten => Welke ?

40. Weet u (eventueel bij benadering) hoeveel er daarnaast naar aanleiding van uw verblijf in
{naam jeugdverblijf} door uzelf, uw groep of een deel ervan in totaal ter plaatse werd
uitgegeven buiten het logies? *
Het gaat hier enkel om lokale uitgaven, d.w.z. uitgaven die ter plaatse gedaan zijn in de
omgeving van uw verblijfplaats (niet om wat er vooraf thuis al is uitgegeven en niet om
wat er aan de logiesverstrekker werd betaald).
o
o
o

Ja (exact of ongeveer)
Neen
Er waren geen uitgaven ter plaatse buiten het logies

41. Duid in onderstaande tabel aan voor welke categorieën er naar aanleiding van uw verblijf
in {naam jeugdverblijf} door uzelf, uw groep (of een deel ervan) ter plaatse uitgaven zijn
gedaan buiten het logies. Noteer in de tweede kolom het bedrag van deze uitgaven en in
de derde kolom het aantal personen waarop dit bedrag betrekking heeft. * (SHOW IF Q40
is Ja)
Het gaat hier enkel om lokale uitgaven, d.w.z. uitgaven die ter plaatse gedaan zijn in de
omgeving van uw verblijfplaats (niet om wat er vooraf thuis al is uitgegeven en niet om
wat er aan de logiesverstrekker werd betaald).
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Aankopen voor de volledige groep bij plaatselijke
supermarkt of kleinhandel (bv. voeding, drank,... incl.
collect & delivery indien van toepassing)



Kleinere (losse) aankopen bij plaatselijke supermarkt of
kleinhandel



Restaurant



Terras, café, tearoom, snacks ...



Shopping (boeken, tijdschriften, kranten, fiets- en
wandelkaarten, souvenirs, streekproducten, allerlei …)



Toegangsgelden (zwembad, sportactiviteiten,
avonturenparcours, attracties, musea, evenementen ...)



Huur van materiaal (fietsen, sportmateriaal …)



Transport ter plaatse (brandstof, parking, openbaar
vervoer)



Andere (apotheek, arts, varia ...)



Aantal personen
waarop het bedrag
betrekking heeft

Bedrag

Uitgaven gedaan

Categorie

42. Jongeren of scholieren op uitstap geven in hun vrije tijd doorgaans ook geld uit van hun
eigen budget (zakgeld). Werd er voor het verblijf in {naam jeugdverblijf} vooraf een
adviesbedrag per persoon voor zakgeld opgegeven? (SHOW IF Q15 is Jeugdwerk OR Q15
is Jeugdsportclub OR Q15 is jeugdgroep uit welzijnssector OR Q15 is
schoolgroep/onderwijs) *
o
o

Neen
Ja
=> Vul hieronder het adviesbedrag voor zakgeld in (per persoon)

………… euro zakgeld per persoon (voor het volledige verblijf)
43. Denkt u (of uw organisatie) er aan om in de loop van de komende drie jaar opnieuw een
vakantie in een jeugdverblijf/hostel in Vlaanderen door te brengen? *
o
o
o
o
o

(vrijwel) zeker
wellicht wel
wellicht niet
(vrijwel) zeker niet
weet niet
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44. Overweegt u dan een verblijf... * (SHOW IF Q43 is (vrijwel) zeker OR Q43 is wellicht wel)
o
o
o

o

In hetzelfde jeugdverblijf/hostel
In dezelfde regio in Vlaanderen, maar in een ander jeugdverblijf/hostel
In een andere regio in Vlaanderen
o Bij dezelfde overkoepelende verblijfsorganisatie
o Bij een andere overkoepelende verblijfsorganisatie
Weet het (nog) niet

45. Zou u een verblijf in {naam jeugdverblijf} ook overwegen voor een vakantie op
individuele basis, niet in verenigingsverband (bv. met een groep vrienden of familie of met
het gezin)? * (SHOW IF Q15 is niet 'Geen verenigingsverband')
o
o
o
o
o

(vrijwel) zeker
wellicht wel
wellicht niet
(vrijwel) zeker niet
weet niet

46. Indien niet kan u hier toelichten waarom.
...............................

(Vraag niet verplicht)

47. U bent aan het einde van de vragenlijst. Indien u kans wil maken op één van de 10
waardebonnen ter waarde van 100 euro bij Collishop, Hopper Winkel of De Banier voor
aankopen in functie van uw volgende groepsvakantie in een jeugdverblijf/hostel, gelieve
dan hieronder uw emailadres te noteren. Uw gegevens worden enkel gebruikt in het kader
van dit onderzoek en worden niet aan derden doorgegeven. We volgen hierbij de
Europese privacy richtlijnen.
Wil u kans maken op het winnen van een waardebon van 100 euro?
o
o

Ja
Neen

48. Noteer hier uw e-mailadres: (SHOW IF Q47 is Ja)
................................
49. Indien u als één van de winnaars zou worden gekozen, voor welke waardebon kiest u
dan? (SHOW IF Q47 is Ja)
o
o
o

Collishop
Hopper winkel
De Banier

Bedankt voor uw medewerking !
Landingspagina met aanklikbare logo's van de partners

Opmaak:
Kenniscentrum Westtoer, dec. 2019

12

