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Nederlanders	  houden	  hand	  niet	  altijd	  op	  knip	  

Vakantiegangers	  leven	  in	  een	  soort	  vakantieroes	  

Door	  FIONA	  HARMSEN	  

[Intro]	  IJsje	  hier,	  drankje	  daar.	  Fietsen	  huren?	  Waarom	  eigenlijk	  niet?	  Beetje	  fooi	  aan	  die	  leuke	  
serveerster?	  Ach	  tuurlijk,	  het	  is	  vakantie.	  Nederlanders	  hebben	  de	  naam	  gierig	  te	  zijn,	  maar	  op	  
vakantie	  geven	  we	  graag	  een	  beetje	  meer	  uit.	  Is	  dat	  wel	  zo	  verstandig?	  

[Brood]	  Uit	  onderzoek	  van	  Corendon	  blijkt	  dat	  wij	  ons	  wel	  degelijk	  financieel	  goed	  voorbereiden	  op	  
vakantie,	  maar	  toch	  zijn	  we	  niet	  te	  beroerd	  om	  de	  teugels	  af	  en	  toe	  te	  laten	  vieren.	  Zo	  geeft	  veertig	  
procent	  meer	  fooi	  dan	  in	  Nederland.	  Zestig	  procent	  van	  de	  reizigers	  stelt	  vooraf	  een	  vakantiebudget	  
vast.	  Vrouwen	  zijn	  hier	  met	  66	  procent	  strikter	  in	  dan	  mannen	  met	  hun	  55	  procent.	  Maar	  ondanks	  
alle	  voorzorgmaatregelen	  geeft	  toch	  dertig	  procent	  van	  de	  ondervraagden	  aan	  dat	  zij	  na	  afloop	  
negatief	  verrast	  worden	  na	  de	  vakantie.	  ,,Zodra	  mensen	  op	  vakantie	  gaan,	  komen	  ze	  toch	  in	  een	  
andere	  stemming.	  Ze	  geven	  makkelijker	  geld	  uit	  en	  wat	  er	  na	  de	  vakantie	  gebeurt,	  dat	  merken	  ze	  dan	  
wel	  weer.	  Ze	  leven	  in	  een	  soort	  vakantieroes.	  Dat	  is	  in	  principe	  natuurlijk	  niet	  echt	  handig	  ”,	  zegt	  
Corine	  Langeveld	  van	  Budgetcoach	  West	  uit	  Noordwijk.	  

,,Mensen	  willen	  op	  vakantie	  ontspannen	  en	  liever	  niet	  aan	  geldzaken	  denken,	  maar	  het	  kan	  juist	  een	  
heel	  rustgevend	  gevoel	  zijn	  om	  alles	  onder	  controle	  te	  hebben.	  Ik	  weet	  nog	  dat	  mijn	  eigen	  moeder	  
als	  we	  op	  vakantie	  gingen,	  twaalf	  envelopjes	  mee	  had.	  Iedere	  dag	  maakte	  ze	  er	  eentje	  open	  en	  meer	  
hadden	  we	  niet.	  Nou	  hoeft	  het	  niet	  zo	  ouderwets,	  maar	  eigenlijk	  is	  het	  nu	  niet	  zoveel	  anders	  als	  
vroeger”,	  bedenkt	  Langeveld	  zich.	  	  

De	  Amsterdamse	  budgetcoach	  Lisa	  Verdegaal	  snapt	  wel	  heel	  goed	  dat	  we	  op	  vakantie	  geneigd	  zijn	  
om	  meer	  uit	  te	  geven.	  ,,Je	  bent	  in	  een	  ontspannen	  toestand,	  je	  bent	  op	  vakantie	  en	  je	  wilt	  genieten”,	  
zegt	  Verdegaal.	  Volgens	  haar	  hoeft	  je	  budget	  in	  de	  gaten	  houden	  echter	  helemaal	  niet	  negatief	  te	  
zijn.	  ,,Ik	  merk	  dat	  ouders	  hun	  kinderen	  bijvoorbeeld	  niet	  graag	  betrekken	  in	  hun	  geldzaken.	  Maar	  ik	  
ben	  er	  een	  voorstander	  van	  dat	  wel	  te	  doen.	  Allereerst	  leer	  je	  ze	  dan	  meteen	  hoe	  ze	  met	  geld	  
moeten	  omgaan,	  maar	  ze	  hebben	  vaak	  ook	  de	  meest	  geweldige	  ideeën.	  Ik	  zou	  mijn	  kinderen	  vragen	  
of	  zij	  ideeen	  hebben	  om	  de	  dag	  goedkoop	  door	  te	  brengen.	  Ze	  hebben	  dan	  bovendien	  het	  idee	  dat	  
hun	  input	  ook	  gewaardeerd	  wordt”,	  vindt	  Verdegaal.	  Maar	  ook	  stellen	  onderling	  zouden	  elkaar	  meer	  
kunnen	  betrekken	  bij	  het	  vakantiehuishoudboekje.	  ,,	  Je	  ziet	  vaak	  dat	  een	  van	  de	  twee	  de	  financiën	  in	  
de	  gaten	  houdt	  en	  dat	  de	  ander	  er	  niet	  zo	  mee	  bezig	  is.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  de	  een	  de	  ander	  daar	  niet	  
mee	  wil	  belasten,	  maar	  toch	  is	  het	  verstandig	  om	  samen	  op	  het	  budget	  te	  letten.	  Dan	  is	  het	  
makkelijker	  te	  realiseren”,	  denkt	  Verdegaal.	  

	  

Budgettips	  van	  coaches	  Langeveld	  en	  Verdegaal	  om	  de	  vakantie	  ongeschonden	  door	  te	  komen:	  

-‐	  Maak	  een	  berekening	  van	  hoeveel	  geld	  je	  denkt	  uit	  te	  geven.	  Hou	  hierbij	  ook	  rekening	  met	  
onvoorziene	  kosten	  als	  het	  huren	  van	  airconditioning,	  een	  auto	  die	  stuk	  gaat,	  tol	  op	  de	  autoweg	  etc.	  
-‐	  Ga	  op	  internet	  op	  zoek	  naar	  gratis	  festiviteiten	  in	  plaats	  van	  een	  duur	  pretpark.	  



-‐	  Maak	  geen	  gebruikt	  van	  je	  creditcard,	  maar	  pin	  je	  dagbudget.	  Dan	  heb	  je	  veel	  beter	  in	  de	  gaten	  wat	  
je	  precies	  uitgeeft.	  
-‐	  Ga	  niet	  onvoorbereid	  op	  pad.	  Neem	  lekkere	  drankjes	  en	  brood	  mee,	  dan	  hoef	  je	  niet	  op	  een	  duur	  
terras	  te	  gaan	  zitten.	  	  	  	  
-‐	  Zie	  budgetteren	  niet	  als	  last,	  maar	  als	  leuke	  uitdaging.	  


