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Het gebruik van mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets, is de afgelopen 

decennia wereldwijd exponentieel gestegen. Ook zijn er legio mobiele software-ap-

plicaties, beter bekend als ‘apps’, beschikbaar om de gebruiker te informeren, as-

sisteren of te entertainen op ieder gewenst tijdstip en elke plaats. Binnen de toe-

ristische sector spelen deze ‘apps’ een steeds belangrijkere bemiddelende rol bij de 

creatie van nieuwe activiteiten en ervaringen. Dit artikel analyseert de hoge adop-

tiegraad van mobiele technologie bij een specifieke groep - Generatie Y-reizigers 

- en de consequenties van de bemiddelende rol van mobiele (GIS-)applicaties op de 

reiservaringen van deze doelgroep. De uitkomsten van het veldonderzoek illustreren 

de bemiddelende rol van mobiele (GIS-)applicaties tijdens het ervaringsproces bij on-

der andere het beantwoorden van ruimtelijke vragen en het bevorderen van sociale 

contacten. 

Dit artikel is een weergave van de belangrijkste bevindingen uit het afstudeerrap-

port ‘We gaan nog niet naar huis’ (2014) dat Natasja Baas in opdracht van, en in sa-

menwerking met, Bayuca Travel heeft uitgevoerd. Bayuca Travel, gevestigd in Zutp-

hen, is een non-profit reisorganisatie die duurzame, gespecialiseerde reisbelevingen 

naar Rusland aanbiedt, waaronder literaire tours en themareizen naar belangrijke 

plaatsen tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

1 I Inleiding
In de afgelopen decennia is het gebruik van mobiele technologische apparaten, zoals smartphones 

en tablets, in rap tempo toegenomen (Dewan en Benckendorff 2013). Deze apparaten - die hardware 

(apparatuur), software (interface en applicaties), en communicatie (netwerkdiensten) omvatten - maken 

het mogelijk draadloos te internetten vanaf ieder ondersteunend apparaat. Niet alleen vormen zij steeds 

vaker een platform voor de (co-)creatie van informatie en ervaringen; mobiele technologische apparaten 
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en toepassingen spelen daarnaast ook een belangrijke bemiddelende rol bij de ontwikkeling van nieuwe 

activiteiten, en uiteindelijke nieuwe ervaringen (Jarvenpaa en Lang 2005; Tussyadiah en Fesenmaier 

2009; Gretzel en Jamal 2009). Voor vrijwel alle sectoren, inclusief toerisme, is inmiddels een scala aan 

specifieke mobiele software-applicaties – beter bekend als ‘apps’ – beschikbaar om de gebruiker te 

informeren, te entertainen of te assisteren met specifieke gegevens die de gebruiker op dat moment 

nodig heeft (Dickinson et al. 2014). Mobiele applicaties onderscheiden zich hierbij van traditionele appli-

caties door hun onafhankelijkheid van plaats en tijd. Ze kunnen op ieder moment van de dag en vanaf 

iedere gewenste plek worden gebruikt. Ook maken mobiele applicaties steeds vaker gebruik van een 

mix tussen de realiteit en de virtuele wereld, door bijvoorbeeld een extra informatielaag toe te voegen. 

De toevoeging van deze ‘augmented reality’ in toeristische applicaties versterkt de reiservaring van de 

gebruiker en  vervangt traditionele informatiebronnen zoals reisbrochures en reisboeken (Jarvenpaa en 

Lang 2005; Fodness en Murray 1999). In een recent overzicht van categorieën staan toeristische apps in-

middels in de top-10 van meest gedownloade applicaties (Mickaiel 2011), en 88% van de zoekopdrach-

ten op een smartphone blijkt een locatie-specifieke intentie te hebben (Google/Ipsos MediaCT/Purcha-

sed 2014). Volgens Staab et al. (2002) is vooral de toevoeging van geografische informatiesystemen 

(GIS) steeds belangrijker in toeristische applicaties, mits goed geïntegreerd en gemakkelijk in gebruik. 

Integratie van GIS in mobiele applicaties verruimt het keuzeproces omtrent toeristische bestemmingen, 

naast traditionele kaarten en online platformen (Sui 2014). Ook tijdens de reis is GIS in toenemende 

mate belangrijk om de gebruiker van realtime informatie te voorzien en te assisteren bij zijn positiebepa-

ling en geo-ruimtelijke bewustwordingsproces (Corigliano en Baggio 2004; Eleiche 2011). 

Het toenemende gebruik van mobiele technologieën is binnen alle leeftijdscategorieën zichtbaar, 

maar het zijn vooral jongvolwassenen, de zogenaamde ‘Generatie Y’, die de behoefte voelen om ver-

bonden, mobiel en online te zijn (Trivedi en Kumar 2014; Zhang et al. 2009; Economides en Grousopou-

lou 2009). De leden van Generatie Y (geboren tussen 1977 en 1996) worden steeds vaker aangeduid als 

‘digital natives’; ze zijn opgegroeid in een (Westerse) wereld waar ze worden omringd door technologie 

die zich bovendien ontwikkelt in een sneller tempo dan ooit tevoren (Pendergast 2010). Mobiele tech-

nologische apparaten scoren hoog op de lijst van basisbehoeften, en vooral mobiele telefoons worden 

gezien als essentiële benodigdheden in het dagelijks functioneren. Zo beschrijft een recent onderzoek 

van Cisco (2012) onder meer dat wereldwijd 90% van de leden van Generatie Y al e-mails, sms en 

sociale mediaplatformen zoals Facebook en Twitter checkt voordat ze uit bed komen. Tegelijkertijd zijn 

deze ‘tech-savvies’ niet alleen in hoge mate geïnteresseerd in, en betrokken bij, ontwikkelingen op het 

gebied van mobiele technologie, ook zijn zij beter dan andere generaties in staat om technologische 

veranderingen te accepteren en te implementeren in alledaagse handelingen. 

Binnen een toeristische context neemt Generatie Y ook een steeds belangrijker plaats in. Volgens 

Chapman (geciteerd in ITB Berlin 2014) bestaat de toeristische markt momenteel al voor 20% uit jong-

volwassenen, simpelweg vanwege het feit dat zij financieel steeds meer te besteden hebben, meer 

tijd hebben om te reizen en verre bestemmingen aan te doen. Ondanks dat slechts een deel van deze 

jongvolwassen behoort tot de backpacker nichemarkt, identificeert een derde van deze groep zichzelf 

als backpackers (Richards en Wilson 2004) Het traditionele beeld van de individuele jongvolwassen 

backpacker wordt de laatste decennia, mede door een toenemend gebruik van smartphone en ta-

blets, steeds vaker vervangen door dat van een hi-tech, sociaal verbonden individu, de zogenaamde 

‘flashpacker’ (Paris 2012). In een recent ITB/IPK International rapport (2014) wordt echter ook duidelijk 
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dat binnen Generatie Y slechts 45% een reis onderneemt met als doel een vakantie, terwijl een bijna 

even groot percentage (38%) een reis (mede) onderneemt voor educatieve doeleinden, gevolgd door 

werkervaring (15%) en vrijwilligerswerk (5%). De groeiende werkloosheid onder jongvolwassenen kan 

hiervan een oorzaak zijn. Het besteden van deze vrije tijd aan reizen met een maatschappelijk doel kan 

dan aantrekkelijk zijn voor het cv (Chapman geciteerd in ITB/IPK International 2014). In de context van 

deze studie was het de uitgesproken wens van de opdrachtgever, Bayuca Travel, om de mogelijkheden 

te verkennen om via applicaties waarde toe te voegen aan de reiservaring van deze, voor de organisatie, 

nog onbekende doelgroep. Dit artikel gaat specifiek in op de hoge adoptiegraad van mobiele technolo-

gie bij Generatie Y-reizigers en de consequenties van de bemiddelende rol van mobiele (GIS-)applicaties 

op de reiservaringen van deze doelgroep, waarbij we specifiek kijken naar de groep die besluit na het 

afronden van een opleiding voor minimaal drie maanden en maximaal één jaar te reizen of in het bui-

tenland te verblijven (Hermann 2013). 

2 I Theoretische verkenning
Het is noodzakelijk om de kernbegrippen nader te definiëren en kaders vast te stellen waarin het 

veldonderzoek kan plaatsvinden. Mobiele technologie is een nieuwe discipline die ontstaan is op het 

snijvlak van wetenschap en technologie. De vooruitgang binnen onder andere de geografie, soci-

aal-ruimtelijke analyse en cartografie gekoppeld aan de revolutie van mobiele informatie- en communi-

catietechnologieën geeft de tijd aan waarin we leven: het (digitale) informatie tijdperk. Overal waar we 

komen, kunnen we via mobiele applicaties informatie opvragen. We maken niet alleen gebruik van data, 

maar zijn tegelijkertijd ook leverancier van data. Niet alleen door alledaagse handelingen thuis, zoals het 

beantwoorden van e-mails, een middagje surfen op het internet of het online betalen van rekeningen, 

maar in toenemende mate ook onderweg, bijvoorbeeld bij het uploaden van vakantiefoto’s, het door-

sturen van een specifieke locatie en het scannen van een QR-code bij de toegangshekjes van een festival. 

Binnen de mobiele applicaties die we hiervoor gebruiken heeft GIS-technologie, door de integratie van 

gemeenschappelijke databases en geografische visualisaties, een grote toegevoegde waarde gekregen 

bij de ruimtelijke ondersteuning voor zowel de gebruiker als het toeristisch systeem op een bestemming. 

De onderstaande tabel (tabel 1) illustreert de definities en analytische functies, en daarmee ook het 

enorme potentieel van GIS binnen toeristische applicaties.  

Tabel 1: Definities van GIS (afgeleid van Bahaire en Elliot White 1999)

Eigenschappen van GIS GIS analytische functies

Een proces
Een systeem voor het vastleggen, opslaan, controleren, 
manipuleren, analyseren en weergeven van gegevens, die 
refereren aan ruimtelijke punten op aarde.

Presentatie en thematische mapping 
Opvragen van (ruimtelijke) gegevens  
Database-integratie 
Route- navigatieEen toolbox

Instrumenten voor het verzamelen, opslaan, ophalen, trans-
formeren en het weergeven van ruimtelijke gegevens.

Een database Een verzamelplaats van ruimtelijke entiteiten Weergave van punten in een technische 
analyse 
Overlappen van beelden en teksten
Bijwerken en (tijdelijk) opslaan van gebieden 
aan de hand van afstand en tijd
Visualisatie en 3-D modellering van gebieden

Een applicatie
Een systeem voor kadasterinformatie, marketinginformatie, 
planning, etcetera

Een systeem ter onder-
steuning van besluitvor-
mings-processen

Een systeem voor het integreren van ruimtelijke gegevens 

GIS-technologie in toeristische applicaties wordt in toenemende mate erkend door alle actoren als 

een waardevol instrument voor het beheren en analyseren van grote hoeveelheden complexe gegevens 

over een afgebakend gebied of bestemming. Deze gegevens zijn opgebouwd uit zowel ruimtelijke data 
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als informatie over geometrische, thematische en topologische attributen binnen een bepaalde context 

(Jovanic 2008). Ruimtelijke of geografische data hebben betrekking op de letterlijke locatie op het 

aardoppervlak, meestal uitgedrukt in een coördinatieraster of in lengte-en breedtegraden. Ook bevat-

ten deze data impliciete geografische referenties als plaatsnamen, adressen, en postcodes. Daarnaast 

bevatten applicaties ook GIS-elementen over objecten zoals bezoekerscentra, attracties, en hotels en 

veldgegevens zoals luchtvochtigheid en hoogteverschillen. 

Inmiddels zijn er meer dan 17.000 reisapplicaties, veelal met geïntegreerde GIS-technologie, beschik-

baar via softwarewinkels zoals de Apple App Store, Blackberry App World, Google Play en de Windows 

Phone Store om de reiziger te assisteren en informeren (Kiilunen 2013). Met uitzondering van enkele 

betaalde applicaties zijn de meeste gratis te installeren op mobiele apparaten. Daarbij zijn eventuele 

aanschafkosten vaak laag, waardoor het gros van de reisapplicaties beschikbaar is voor een meerderheid 

van de gebruikers (Kiilunen 2013). Volgens TripAdvisor heeft 60% van de smartphone-gebruikers een 

reisapplicatie gedownload en is 45% van hen van plan om de app te gebruiken voor planning en ori-

entatie (Mickaiel 2011). Verder blijkt dat meer dan 55% van deze apps binnen drie dagen voorafgaand 

aan de reis of tijdens het verblijf op een bestemming is gedownload (Kennedy-Eden en Getzel 2012). 

Kennedy-Eden & Getzel hebben op basis van een algemene verkenning naar bestaande reisapplicaties 

een taxonomie gecreëerd, gecategoriseerd op type diensten (tabel 2). 

Tabel 2: Categorisatie van mobiele reisapplicaties op basis van diensten (vrij vertaald van Kennedy-Eden en 
Getzel 2012)

Type dienst Specificaties

Navigatie GPS, augmented reality, route-ondersteuning

Sociaal Sociale netwerken, communicatie

Mobiele marketing Wedstrijden/beloningen, waarschuwingen, kortingen

Veiligheid / noodgevallen Medisch, noodgevallen, informatie (weerbericht

Transactionele diensten Veilingen, financieel/bankieren, tickets/reserveringen, winkelen

Informatie Algemene reisinformatie, stadsgidsen, evenementenkalanders, vertaalmachines

Entertainment Spellen, video/TV, muziek, e-reader, foto’s, simulatie spellen

Op basis van de bovenstaande taxonomie hebben Wang en Xiang (2012) getracht bestaande mobiele 

reisapplicaties te categoriseren op basis van meest gedownloade applicaties (figuur 1).  Op basis van 

deze categorisatie blijkt dat applicaties voor specifieke steden, de zogenaamde ‘single city destination 

guides’ nog altijd het meest populair zijn onder toeristen, gevolgd door applicaties omtrent online reis-

agenten, taalassistentie en het managen van vluchten. Het is hierbij tevens interessant om te vermelden 

dat sommige van de meest populaire reisapplicaties niet direct gerelateerd zijn aan reizen of andere 

toeristische activiteiten (Murdock 2011). Murdock  voegt hier nog aan toe dat van alle gedownloade 

applicaties er slechts enkele tijdens de reis dagelijks gebruikt worden, en als we kijken naar de doelgroep 

jongvolwassenen blijkt dat 70% van de jongvolwassen minder dan 10 applicaties op een smartphone 

of tablet gebruikt. 
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Figuur 1: Bestaande mobiele applicaties naar diensten (Wang en Xiang 2012)

Single city destination guide  21,0%

Online travel agency 11,7%

Language assistant 11,3%

Flight manager 11,3%

Theme park & Resort guide 10,3%

Facilitators 10,0%

Multiple city destination guide 8,7%

Food finder 8,0%

Entertainment 4,7%

Live camera 1,7%

Currency converter 1,3%

21,0%

11,7%

11,3%

11,3%

10,3%

10,0%

8,7%
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Een mogelijke stimulans voor het gebruik van applicaties onder jongvolwassenen is het inspelen op 

de verschillende fasen binnen de reiservaring, zowel via directe of indirecte applicaties. Ondanks het ge-

geven dat een reiservaring tijdsgebonden, subjectief, ontastbaar, doorlopend en inherent persoonlijk is 

(Pine en Gilmore 1999; Boswijket al. 2011), hebben verschillende studies (zie Ortega et al. 2014; Wang 

et al. 2011; Tussyadiah en Fesenmaier 2009) inmiddels aangetoond dat smartphone-applicaties kunnen 

bemiddelen in zowel de gedrags- en psychologische dimensies van de toeristische ervaring, waaronder 

het gepercipieerde imago van een bestemming, de tevredenheid over het bezoek aan een bestemming, 

de waarschijnlijkheid dat een persoon zal terugkeren of de bestemming zal aanbevelen aan anderen. 

Door deze bemiddelende rol helpen applicaties bij het zoeken, verwerken en delen van informatie met 

als doel de reiziger kennis te laten maken met nieuwe reismogelijkheden en de bestemming beter te 

leren kennen. Daarnaast bieden, voornamelijk indirecte (social media), reisapplicaties, zoals Facebook 

en Pinterest, de gebruiker de mogelijkheid om door middel van foto’s, video’s en andere user generated 

content de bestemming op elk moment van de reis te delen. Applicaties kunnen dus een scala aan dien-

sten bevatten die de gebruiker niet alleen ondersteunt bij de belangrijkste reisgerelateerde activiteiten 

zoals plannen, reserveren en navigeren maar hem ook bijstaat tijdens de ‘micro-momenten’ tijdens de 

reis, zoals het vinden van een restaurant, het schatten van wachttijden bij attracties en het opvragen 

van een locatie-specifieke weersverwachting (Wang et al. 2011). Volgens Boswijk et al. (2005) is een 

reisbeleving onderdeel van een ervaringsproces: de som van onze interacties met onze omgeving en de 

betekenis die we aan onze belevenissen geven (tabel 3). 
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Tabel 3: Het ervaringsproces (Boswijk et al. 2005, geciteerd in Bink 2006)

Onderdelen Toelichting

Zintuiglijk waarnemen Het opnemen van zintuiglijke indrukken en de onbewuste interpretatie daarvan in het licht van eerdere 
ervaringen.

Emotie Een ongewilde, onbedoelde niet weloverwogen manier van omgaan met de buitenwereld die gepaard gaat 
met een evaluatie van de context en in hoge mate gedragsbepalend zijn. (Let op: Ongewild moet hier geïn-
terpreteerd worden als buiten de wil, oftewel het bewust aangestuurde, om verwarring te voorkomen met de 
term ‘ongewenst’.

Beleven Het meemaken van een complex van emoties die indruk maken en een bepaalde waarde vertegenwoordigen 
voor het individu binnen de context van een specifieke situatie. Beleven is dus context- en tijdgebonden.

Ervaren Ervaren heeft een bewustzijnsaspect. In het kader van het ervaren staat iemand stil bij de vraag wat een 
belevenis voor hem betekent. Ervaren integreert een belevenis met alle andere (eerdere) interacties met de 
omgeving (zowel sociale als fysische omgeving).

Zingeven Het koppelen van ervaringen aan behoeften en drijfveren.

De bovenstaande indeling geeft de verschillende onderdelen van het proces weer zonder daar expli-

ciet een lineair verloop aan te koppelen. Door deze onderdelen van het ervaringsproces als uitgangspunt 

te hanteren is het mogelijk om middels veldonderzoek een beeld te krijgen van de bemiddelende rol van 

mobiele applicaties bij een reiservaring. Naar verwachting gaan de toeristische applicaties voornamelijk 

een grote invloed uitoefenen op de zintuiglijke waarnemingen en de ervaringen van de gebruiker op 

een bestemming. 

3 I Onderzoeksopzet
Om inzicht te krijgen in de bemiddelende rol van mobiele applicaties bij de reiservaringen van jongvol-

wassenen  is binnen dit onderzoek gekozen voor een kwalitatief beschrijvende aanpak. Door als kader 

het ervaringsproces van Boswijk et al. (2005) te hanteren is getracht om een koppeling te maken tussen 

het gebruik van mobiele applicaties en het gehele ervaringsproces van de respondenten. Om deze pro-

cessen zo exact mogelijk in beeld te krijgen is gekozen voor diepte-interviews, die zowel face-to-face 

als via Skype zijn afgenomen. Om er zeker van te zijn dat alle onderdelen van het ervaringsproces aan 

bod zouden komen, bevatte het interview half-gestructureerde vragen die dieper ingingen op bepaalde 

aspecten van de reisbeleving, en specifiek de bemiddelende rol van mobiele applicaties. Hierdoor kon er, 

indien nodig, gestuurd worden richting het gebruik van mobiele (GIS-)applicaties. 

De respondenten zijn geselecteerd middels een selecte steekproef uit de Nederlandse populatie van 

alumni van Generatie Y die na afronding van een opleiding binnen het hoger onderwijs (hbo/wo) be-

sloten om voor een lange periode te reizen of in het buitenland te verblijven. Uit onderzoek van Nuffic 

(2012) is gebleken dat het reispercentage van (recent) afgestudeerden uit het hoger onderwijs aanzien-

lijk hoger is dan binnen andere opleidingsniveaus. Een verdere kwantificering van de totale omvang 

van deze specifieke populatie is lastig, echter, uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS 

2011) blijkt dat circa 10.000 afgestudeerden nevenactiviteiten uitvoeren in het eerste jaar na afronding 

van de studie. Het is echter niet mogelijk om te achterhalen hoeveel van deze alumni daadwerkelijk 

kiezen voor een periode in het buitenland. Duur van het afstuderen (niet langer dan een jaar) en verblijf 

in het buitenland (minimaal drie maanden en maximaal een jaar) zijn als criteria gehanteerd (Jones en 

Britain 2004). De respondenten zijn gedurende het Reiswerk Studentencongres 2014 en via het eigen 

netwerk benaderd. Hieruit zijn in de maanden mei en juni 2014 in totaal zes diepte-interviews van ie-

der circa een uur afgenomen: drie daarvan met respondenten die zelfstandig naar het buitenland zijn 
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gegaan en drie via een organisatie. De keuze voor zes interviews is het resultaat van een beperkt tijds-

bestek waarbinnen het onderzoek uitgevoerd werd. Dit heeft als gevolg dat de bevindingen mogelijk 

een beperkt beeld geven, maar desalniettemin wel zodanig gegrond zijn in een theoretisch kader dat 

voorzichtige uitspraken over de bemiddelende rol van mobiele applicaties op de reiservaringen voor deze 

doelgroep mogelijk zijn.

4 I Resultaten
De groep respondenten binnen dit onderzoek bestond uit totaal vijf vrouwen en één man binnen 

de leeftijdscategorie 21-25 jaar. De reisduur varieerde van drie maanden tot één jaar, waarbij Tsjechië, 

Verenigde Staten, Australië, India, Thailand, Filipijnen en Nieuw Zeeland werden aangedaan als bestem-

ming. Zo divers als de bestemmingen bleken te zijn, zo waren ook de reisdoelen van de respondenten; 

studeren in het buitenland, vrijwilligerswerk, het maken van een wereldreis en werken in het buitenland. 

De bemiddelende rol van mobiele (GIS-)applicaties op de reiservaringen van de respondenten is hieron-

der inzichtelijk gemaakt, waarbij het ervaringsproces van Boswijk et al. (2005) als kader heeft gediend. 

De keuze voor deze aanpak is mede het gevolg van het geringere gebruik van mobiele (GIS-)applicaties 

tijdens een reis en het relatief lage aantal beschikbare applicaties voor deze specifieke generatie, waar-

door een kader met bestaande mobiele (GIS-)applicaties niet als uitgangspunt kan dienen.

 Wanneer respondenten naar zintuiglijke waarnemingen werd gevraagd, beschouwden zij ‘zien’ als 

meest geprikkelde zintuig tijdens de reis. Respondenten gaven in de diepte-interviews aan dat hierbij 

vooral de omgeving en de activiteiten op de bestemming een belangrijke plaats innemen. Hoewel het 

voor de meeste respondenten belangrijk was de grootste toeristische trekpleisters te bezoeken, werden 

deze niet altijd gezien als meest indrukkwekkende onderdeel van de reis. De bemiddelende rol van 

mobiele (GIS-)applicaties binnen dit onderdeel van het ervaringsproces is voor de respondenten vooral 

informatief van aard. Opvallend hierbij is dat de applicaties  voornamelijk in de accommodatie of het 

internetcafé geraadpleegd worden, en niet zozeer tijdens het bezichtigen of bezoeken van specifieke 

plaatsten. Het ontbreken van Wi-Fi, en de hoge kosten voor internetgebruik via het eigen netwerk, 

werden als voornaamste redenen genoemd. Daarnaast gaven de respondenten aan dat het gebruik van 

mobiele (GIS-)applicaties bij (sportieve) activiteit of tijdens het daadwerkelijke reizen niet noodzakelijk 

is, want ‘soms ben je zo druk bezig met avonturen maken, dat je niet eens meer weet welke appjes je 

hebt’ (respondent 2). 

Emoties binnen het ervaringsproces werden door de meeste respondenten ook als zeer waardevol 

aangemerkt, en vooral vanwege de emotionele bewustwording en sociale aspecten van de reis. Geluk, 

verwondering, blijdschap en enthousiasme waren veelgehoorde reacties , wanneer hen werd gevraagd 

om de reis te omschrijven in emoties. Opvallend hierbij is dat de respondenten niet alleen aangaven de 

reis bewust te hebben ondernomen, maar ook het belang van herinneringen en aangaan van sociale 

contacten als belangrijke uitkomsten zagen. Het gebruik van mobiele (GIS-)applicaties had bij dit onder-

deel daarbij vooral sociale- en entertainmentfuncties. Zoals een respondent tijdens het diepte-interview 

toelichtte ‘we hebben de [activiteit] dan ook opgenomen, maar als je het dan terugziet herleef je het 

helemaal weer. Dat je al die herinneringen maakt, daar word je zo gelukkig van’ (respondent 2). Het 

delen van emoties via mobiele (GIS-)applicaties tijdens de reis gold niet alleen voor het contact met het 

thuisfront, maar ook met mensen, zowel medereizigers als de lokale bevolking, die de respondenten 
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ontmoetten tijdens de reis: ‘Zodra we internet hadden was eigenlijk het eerste wat we deden Skypen en 

Facebooken en even je vrienden weer gedag zeggen’ (respondent 2). 

Het onderdeel ‘beleven’ is tijdens de analyse opgedeeld in fysieke en mentale elementen. Tijdens de 

interviews werd dit onderdeel opvallend vaak gekoppeld aan omgevingsfactoren en de fysieke elemen-

ten, zoals ‘witte stranden en een blauwe zee met kleine dorpjes’ (respondent 4), een groen landschap, 

activiteiten als roadtrips en slapen op het strand. Het waren echter vooral de interacties, de mentale 

elementen, met de lokale bevolking die de meeste indrukken hebben achtergelaten. Het contact met 

medereizigers en de verhalen van de lokale bevolking werden eveneens gezien als een waardevolle 

toevoeging.  Respondent 4 geeft ook aan dat ze tijdens de reis zo vaak mogelijk met de ‘locals’ om wil 

gaan, want ‘dan wil ik ook echt meemaken hoe daar geleefd wordt’ (respondent 1). Aanvullende infor-

matie over de omgeving, activiteit of bevolking werd vaak niet vooraf of tijdens het moment via mobiele 

(GIS)applicaties opgezocht – ‘gewoon zien en meemaken’ (respondent 1) -, maar werd na afloop pas 

opgevraagd. De voorkeur hierbij ging eerder uit naar traditionele informatiebronnen, zoals reisgidsen 

en informatiebrochures, en er was bij de respondenten nog geen groeiende interesse richting realtime 

informatie, met uitzondering van ‘augmented reality’. Zoals respondent 3 beschreef ‘Ik heb wel een 

heel sterk gevoel voor geschiedenis…Als ik door de straat loop bedenk ik hoe iets er vroeger uit heeft 

gezien.’ 

Net zoals belevingen draaien ervaringen ook om het bewustzijnsaspect, waarbij het beleven van de 

reis niet centraal staat, maar juist de betekenis van die beleving. Hierbij staat een persoon stil bij de vraag 

wat een belevenis voor hem/haar betekent. Ervaren integreert een belevenis met alle andere (eerdere) 

interacties met de omgeving. Uit de analyse van de interviews kwam naar voren dat geen van de res-

pondenten spijt heeft van de beslissingen en keuzes die tijdens de reis zijn genomen. Door de interviews 

reflecteerden de respondenten dat alle beslissingen tijdens de reis, - goed of slecht -, uiteindelijk leidden 

tot ‘iets moois’. Ze stelden dat zij zichzelf door de ervaring beter hadden leren kennen, zelfstandiger 

waren geworden en meer kansen en uitdagingen waren gaan zien. Op financieel vlak was ook veel 

gewonnen; het langgespaarde geld moest immers zo efficiënt mogelijk worden uitgegeven zodat alle 

wensen en behoeften daadwerkelijk realiteit werden: ‘Ik ben nu zo blut als een dubbeltje, maar ik heb 

heel veel van elke euro die ik heb uitgegeven genoten…Ik heb eigenlijk nergens spijt van’ (respondent 

2). Hoe zelfstandig Generatie Y ook is geworden dankzij de reis, de mening van anderen blijft belangrijk. 

Er wordt nu nog veelal vergeleken met en gekeken naar beoordelingen op het internet in plaats van de 

mobiele (GIS-)applicatie. Dit kan echter een groei door gaan maken wanneer het bewustzijn voor het 

gebruik van mobiele applicaties tijdens de reis wordt vergroot. Het merendeel van de Gap Year reizigers 

maakt beperkt gebruik van de functionaliteiten van mobiele applicaties. De doelgroep is nog te onbe-

kend met de mogelijkheden van die functionaliteiten en de toegevoegde waarde die deze tijdens de reis 

kunnen leveren. Als er vervolgens gekeken wordt naar de ontwerpfuncties van een informatieapplica-

tie, dan komt naar voren dat eenvoud en gebruiksgemak functies zijn die een mobiele (GIS-)applicatie 

minstens moeten bezitten. Gebruikers willen binnen één klik zien wat het nut is van de applicatie en 

welke informatie specifiek voor hen beschikbaar is. Mobiele (GIS-)applicaties die hierbij een rol spelen 

hebben vooral betrekking op informatie, veiligheid en betaaldiensten waaronder route-ondersteuning, 

medische informatie en mobiel bankieren. Voorbeelden van informatieapplicaties die gebruikt worden 

zijn single city destination guides zoals de Lonely Planet en Destination Management Organisation appli-
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caties (DMO) over de bestemmingen. ‘Augmented reality’ en de toevoeging van kaarten kunnen hierbij 

helpen de ervaring meer te versterken. 

De ervaring leert dat de motivatie voor een langdurig verblijf in het buitenland ingegeven wordt door 

verrijking van het CV en de wens wat van de wereld te zien. Vrijheid, studie, het helpen van minder-

bedeelden en het najagen van een droom zijn ook een motivatie voor het ondernemen van een reis. 

De houding die respondenten hadden ten opzichte van de reis was voornamelijk positief en open. Het 

werd dan ook als een kans gezien die ‘nu of nooit’ gepakt moest worden. Enkele respondenten voelden 

zich tevens vereerd dat ze deze reis mochten ervaren. Het zijn vooral de motivaties achter de keuzes, 

waarden en houding van de respondenten die de zingeving weerspiegelen. Als er gekeken wordt naar 

de reflectie achter de keuze voor mobiele (GIS-)applicaties en specifiek welke diensten hierbij gebruikt 

worden, betreffen deze vaak de praktische elementen en functies van een applicatie. Tevens gaven res-

pondenten aan dat het gebruik van een applicatie erg afhankelijk is van de bestemming. Het is namelijk 

niet overal even veilig om een smartphone in het openbaar te gebruiken wegens gevaar voor diefstal. 

Daarnaast laat de internetverbinding op bepaalde bestemmingen nog te wensen over. Een respondent 

zegt hierover: ‘als ik bijvoorbeeld over enkele jaren terug zou gaan en ik voelde dat er meer internet zou 

zijn, dat ik dat wel zou doen’ (respondent 6).

De respondenten bleken tijdens de reis inconsequent gebruik te hebben gemaakt van mobiele (GIS-) 

applicaties. Hiervoor werden diverse oorzaken gegeven. De belangrijkste redenen waren een onvei-

lige bestemming, hoge roamingkosten en het bewust ‘technologie-vrij’ beleven van de bestemming. 

Ondanks de lage gebruiksfrequentie laat het onderzoek zien dat er wel behoefte is aan applicaties 

tijdens de reis. De onbekendheid van mobiele (GIS-)applicaties en het beperkte aanbod van applicaties 

die inspelen op de wensen van de Generatie Y-reiziger zijn belangrijke redenen voor het inconsequent 

gebruik. 

Op basis van bovenstaande beschrijvingen over de mobiliserende rol van mobiele (GIS-) applicaties 

op de reiservaringen van de respondenten is het ervaringsproces van Boswijk et al. (2005) binnen de 

context van het onderzoek als volgt weer te geven (tabel 4)

Tabel 4: Uitkomsten veldonderzoek

Onderdelen Functionele elementen Technische elementen

1. Zintuiglijk waarnemen Interactieve gidsen Snelheid
Eenvoud
Gebruiksgemak
Betrouwbaarheid
Functionaliteit
Zoeken, sorteren, filteren en 
categoriseren
Wi-Fi toegankelijkheid
Dataverbinding (3G, 4G)
Locatie-informatie

2. Emotie
Het delen van de reiservaring
Communicatiemogelijk-heden met ‘locals’ en medereizigers

3. Beleven
(Praktische) Informatie met lokale activiteiten
Activiteitenprogramma

4. Ervaren
‘Augmented reality’
Mening/ervaring van anderen

5. Zingeven

Reviews
Reflectie
Reacties
Inspiratie-moodboards



46   |    Vrijetijdstudies nummer 3, jaargang 32, 2014

We gaan nog niet naar huis

5 I Conclusie
Het onderzoek heeft geïllustreerd dat mobiele (GIS)-applicaties een bemiddelende rol hebben bij 

de reiservaringen van Generatie Y reizigers. GIS wordt met name een bruikbaar instrument bij het 

beantwoorden van ruimtelijke vragen, waarbij route, planning en het vergelijken van bestemmingen 

en plaatsen eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en gemakkelijker te zoeken is. Hierin onderscheidt een 

mobiele GIS-applicatie zich ook van de gewone applicatie. Dankzij GIS kunnen functionele elementen 

(tabel 4) beter gekoppeld worden aan de technische elementen. Een GIS-applicatie heeft de mogelijk-

heid en capaciteit om veel verschillende informatielagen, die verband houden met een specifieke locatie, 

te koppelen aan een plattegrond, een zogenaamde map. Voor iedere behoefte is in potentie een mix 

van GIS-lagen te creëren om op maat in te spelen op die behoefte en bij te dragen aan iedere onderdeel 

binnen de reisbeleving. De behoefte van de zogenaamde ‘Generatie Y’ om verbonden, mobiel en online 

te zijn en de snelle opkomst van mobiele technologieën faciliteren deze bemiddelende rol. Mobiele 

(GIS)-applicaties leveren een toegevoegde waarde tijdens alle vijf onderdelen in het ervaringsproces, 

- van zintuiglijk waarnemen tot zingeven. Het gebruik van reisapplicaties door Generatie Y tijdens de 

reis is nu gering maar door opkomende technologieën, gericht op specifieke behoeftes van reizigers, 

verhoogde toegankelijkheid via wifi,3G en 4G en regelgeving rondom dataroaming, neemt het gebruik 

naar verwachting toe. Mobiele reisapplicaties geven gebruikers meer flexibiliteit in het plannen van een 

reis, ook op bestemming. Hoewel het potentieel van reisapplicaties groot is, moet het bewustzijn van de 

voordelen van deze applicaties onder Generatie Y-reizigers verder groeien. 

Functionaliteit van een mobiele reisapplicatie is cruciaal. Gebruik moet gemakkelijk zijn en de toe-

gevoegde waarde moet duidelijk zijn. GIS levert een toegevoegde waarde aan reisapplicaties. Het kan 

eenvoudig interessante plaatsen en activiteiten in kaart brengen, gebruikmakend van de locatie van de 

gebruiker. GIS moet echter niet gezien worden als een complete applicatie, maar als een additionele 

functie die de applicatie overzichtelijker maakt en de ervaring versterkt. In aanvulling hierop zal mobiele 

technologie nooit geheel de reisbeleving vervangen, maar moet het gezien worden als een waardevolle 

toevoeging om meer sociale connecties te maken, beter verbonden en meer geïnformeerd te zijn.  

De auteurs bedanken Thérèse Dona voor het proeflezen en redigeren van dit artikel.
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