
P E R S B E R I C H T 

DagjeWeg.NL vooral populair bij vrouwen

Een getrouwde vrouw van middelbare leeftijd, eventueel met kinderen, met een gemiddeld 
inkomen staat model voor de bezoeker van DagjeWeg.NL.  Een opvallend feit uit een recent 
online onderzoek van de toeristische website onder bijna vijftienhonderd bezoekers. Met de 
resultaten hoopt de site het redactionele aanbod te kunnen verbeteren.  

Of vrouwen de aangewezenen zijn om een dagje weg te plannen of dat DagjeWeg.NL met haar 
vormgeving vooral vrouwen aantrekt is nog niet helemaal duidelijk. Feit is in ieder geval dat bijna 
zeventig procent van DagjeWeg.NL-bezoekers uit vrouwen bestaat. Tenminste, als we er van 
uitgaan dat mannen net zo graag meewerken aan een enquête als vrouwen. De enquête is namelijk 
online gehouden en gebaseerd op initiatief van de respondent. Het aantal respondenten (1865) is 
evenwel groot genoeg om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.

35+
Een tweede opvallende gewaarwording uit het onderzoek is dat tweederde van de respondenten 
vijfendertig jaar of ouder is. Een groot percentage is zelfs vijftig-plus of vijfenzestig-plus. Het 
bevestigd een onlangs verschenen rapport met de conclusie dat online-tijdsbesteding van jongeren 
en ouderen steeds meer naar elkaar toegroeien. Favoriete online bezigheden zijn: Internet bankieren, 
boeken of kleren kopen, spelletjes doen en het boeken van een vakantie.

Effectieve communicatie
Het onderzoek geeft meer inzicht in het profiel van de bezoeker waardoor het bijvoorbeeld mogelijk 
is  om gerichter  te  communiceren.  Zowel  voor  DagjeWeg.NL als  de  bezoeker  levert  dit  grote 
voordelen op. 

Noot voor de redactie: 
DagjeWeg.NL is onderdeel van Eskes Media, uitgever van websites rondom toerisme en cultuur, en 
software rondom informatiemanagement. DagjeWeg.NL heeft een eigen redactie bestaande uit vier 
redacteuren. Naast DagjeWeg.NL geeft Eskes Media diverse andere sites uit. Voor meer informatie 
over DagjeWeg.NL kunt u contact opnemen met: 

Redactie DagjeWeg.NL :
Antoinet van Kessel / Hans Bossenbroek / Henk Meijer
redactie@dagjeweg.nl
T 0318 - 640175
http://www.dagjeweg.nl/ 
http://www.daysout.nl/
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Jonathan van der Meulen
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E jjvdmeulen@dagjeweg.nl
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