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De promotie van Anna Grigolon is de eerste van het programma Duurzame Bereikbaarheid 
van de Randstad. In mei 2013 behaalde ze haar doctorstitel aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. In dit interview geeft ze een kort overzicht van haar onderzoek in het DBR-
programma “The Value of Recreatie, nu en in een heel andere toekomst”. Anna Grigolon 
analyseerde het keuzegedrag rond recreatie en vakantie van mensen en deed een aantal 
analyses met verschillende bronnen van gegevens.

Anna, waar ging je onderzoek over? En waarom is dit een belangrijk onderwerp?
“De waarde van dit onderzoek ligt in basiskennis over bepaalde keuzemechanismen en 
besluitvorming met betrekking tot recreatie- vakantiegedrag enerzijds en het belang van 
“familielevenscyclusstadia” anderzijds. Denk hierbij aan verschuivingen in gedrag na verloop van 
tijd als gevolg van veranderingen in leeftijd en samenstelling van het huishouden van de mensen. 
We hebben nu ook begrip van bepaalde specifieke vormen van gedrag die dominant lijken te zijn 
dominant voor bepaalde cohorten mensen, zoals studenten. Zo heb ik onder meer onderzoek gedaan
naar een aantal mechanismen in het gebruik van goedkope luchtvaartmaatschappijen. We hebben 
ook een meer algemeen begrip gekregen van de mechanismen die verband houden met bijvoorbeeld
de vervoerswijzekeuze in het kader van vakanties, de verblijfsduurkeuze voor vakanties en de 
doeleindenkeuze voor recreatie. Mijn onderzoek geeft ook enig inzicht in hoe recreatie-agenda”s 
binnen huishoudens tot stand komen. Al deze onderdelen zijn relevant voor recreatiebeleid.”

Wat heb je ontdekt?
“Ik heb vier verschillende databronnen gebruikt om verschillende analyses uit te voeren, waarbij 
concepten van Bayesian Belief Networks en discrete keuzemodellen zijn toegepast. Globaal 
suggereren de resultaten dat de verschillen in vakantie- en vrijetijdsbesteding, gegeven de 
levenscyclusstadia van individuen, in het algemeen kunnen worden verklaard door de flexibiliteit en
de beperkingen die typisch zijn voor elke groep. Beschikbaarheid van tijd en budget 
beschikbaarheid en opgelegde beperkingen vanwege leeftijden en / of de samenstelling van het 
huishouden zijn de belangrijkste factoren die deze verschillen verklaren.”

Het DBR-programma gaat over duurzaamheid. Hoe draagt de kennis uit jouw onderzoek daaraan 
bij?
“Beter begrip van activiteiten door verschillende groepen mensen onder verschillende 
omstandigheden maakt het voor stedelijke en mobiliteitsplanners mogelijk om hun inspanningen te 
richten op de bijzonderheden van elk segment van de bevolking. Studenten vormen bijvoorbeeld 
een interessant segment voor stedenbouw en duurzaamheid, aangezien zij de neiging hebben om 
heel flexibel te zijn, hoewel ze beperkt worden door het beschikbare budget. Studenten 
representeren de overgang van vakantiebeslissingen en –gedrag die door een huishouden worden 
genomen naar onafhankelijke keuzes en gedrag. In het algemeen kan dit wijzen op een verschuiving
van bestemmingen voor het hele gezin naar bestemmingen die de specifieke voorkeuren en 
beperkingen van het segment jeugd bedienen. In verschillende studies is gesuggereerd dat reis-
gerelateerde beslissingen worden gemaakt op gezinsniveau en dat deze keuzes bovendien 
veranderen als de samenstelling van het huishouden verandert. Te verwachten valt dat jonge mensen
eerst hun invloed uitoefenen op de vakantiekeuzebeslissing van hun gezinnen. Vervolgens zullen zij
beslissen over hun eigen vakanties, hoewel dit besluit kan worden beïnvloed door de leden van hun 
sociale netwerken en vrienden in het bijzonder. Daarna, als ze getrouwd zijn of samenwonen, wordt 
de beslissing gezamenlijk gedaan met hun partner.”

Wat kan gedaan worden met de resultaten jouw onderzoek?



“Op basis van deze resultaten kun je verder reflecteren op wat ze voor beleid betekenen. De 
elementen die ik heb onderzocht - agendavorming, vervoerwijzekeuze, keuze in doelen voor 
vrijetijdsbesteding, enzovoort – kunnen allemaal verschillende componenten vormen bij de 
ontwikkeling van een recreatiebeleidsmodel.”
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