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Introductie
Dit onderzoek is gedaan in het kader van het afstuderen van Maud Wijma aan de opleiding
International Tourism Management aan Breda University of Applied Sciences voor het online
platform Alice Goes wild. Het doel is meer inzicht krijgen in de beleving van Nederlandse
vrouwen in outdoor avontuur die voorafgaand aan dit onderzoek ontbrak met als doel dat Alice
Goes Wild meer vrouwen kan inspireren ook op avontuur te gaan en te profiteren van de
voordelen die avontuur met zich meebrengt. 
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Probleemanalyse

Het doel van Alice Goes Wild is om meer Nederlandse vrouwen te inspireren om het avontuur
aan te gaan en de positieve effecten hiervan te ervaren. voorafgaand aan dit onderzoek is er
nog geen informatie over wat avontuur betekent in het leven van de Nederlandse vrouw. Hoe
ervaren zij outdoor avontuur, wat zijn de positieve effecten van avontuur en wat zijn de
belemmeringen die hen tegenhouden het avontuur aan te gaan? 

Deze informatie is voor Alice Goes Wild van belang om meer inzicht te krijgen in haar expertise
en om de resultaten te gebruiken op haar platform. Op die manier kan ze nog meer vrouwen
inspireren om ook het avontuur aan te gaan en zo haar steentje bij te dragen aan de ongelijk
verdeelde rol tussen mannen en vrouwen in Nederland te verbeteren. Vrouwen kunnen ook
avontuurlijk zijn en Alice Goes Wild kan met behulp van de resultaten van dit onderzoek dit
stereotype verbreken. 



Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de beleving, voordelen en barrières van
Nederlandse vrouwen tijdens outdoor avontuur teneinde de resultaten van het
onderzoeksrapport op een visuele manier weer te geven door middel van een infographic met
als doel dat Alice Goes Wild meer vrouwen kan inspireren om op avontuur te gaan.

De hoofdvraag van het onderzoek is: Wat is de beleving van Nederlandse vrouwen in outdoor
avontuur? Beleving wordt in dit onderzoek onderverdeeld in de voordelen en de barrières die
plaatsvinden tijdens het avontuur.

Onderzoeksvraag 1) Wat zijn de ervaringen van vrouwen tijdens outdoor avontuur?
Onderzoeksvraag 2) Wat zijn de positieve effecten van outdoor avontuur?
Onderzoeksvraag 3) Wat zijn barrières die vrouwen tegenhouden om op outdoor avontuur te
gaan?
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Doel en onderzoeksvragen 
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Resultaten 

Om antwoord te krijgen op de hoofd- en deelvragen van onderzoek is er in overleg met Alice
Goes Wild gekozen om een kwantitatief onderzoek te doen en de data te verzamelen door
middel van een enquête.

De enquête is online verspreid via verschillende sociale media om de doelgroep Nederlandse
vrouwen in de leeftijd tussen de 20 en 65 op de beste manier te kunnen bereiken in een
periode van drie weken tijd (3 november 2021 online, 22 November 2021 offline). Uiteindelijk is
de enquête door 508 vrouwen ingevuld. 
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Resultaten 
Woonplaats

Het onderzoek is gedaan
onder vrouwen in
Nederland. Het merendeel
van de vrouwen die de
enquête hebben ingevuld
wonen in Noord-Brabant.
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Resultaten 
Leeftijd

De meeste vrouwen die de enquête hebben ingevuld zijn 51 jaar oud en de gemiddelde leeftijd
is 45 jaar oud. Deze vraag is 490 keer ingevuld. 



10

Resultaten 
Activiteit

Om meer te weten te komen over de favoriete avontuurlijke outdoor activiteit van de vrouwen
hebben zij een aantal vragen beantwoord over hun favoriete outdoor activiteit. 

De meeste vrouwen doet meerdere keren per jaar hun favoriete avontuurlijke outdoor activiteit.
Ook doen de meeste vrouwen al langer dan 10 jaar hun favoriete activiteit en de meeste vrouwen
doen die in hun directe omgeving. deze vragen zijn in totaal 390 keer ingevuld. 
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Resultaten 
Ervaringen

Natuur

Vrijheid

Buiten

Om er achter te komen wat de ervaringen van vrouwen tijdens outdoor avontuur zijn hebben
de vrouwen avontuur beschreven in een woord. Deze vraag is in totaal 487 keer ingevuld met
in totaal 134 verschillende woorden. 

De drie meest genoemde woorden zijn: Vrijheid (75 keer), Natuur (47 keer) en Buiten (31 keer).
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Resultaten 
Ervaringen

Om een gedetailleerder inzicht in te krijgen zijn de tien meest genoemde woorden gecodeerd
tot een aantal van vijf verschillende woorden. Hieruit blijkt dat avontuur wordt gezien als een
vrijheid in het leven, het zijn activiteiten die buiten worden uitgevoerd en wordt avontuur sterk
geassocieerd met natuur. Daarnaast is avontuur spannend en geeft energie.
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Resultaten 
Voordelen

96%

96% van de vrouwen is het er
mee eens dat outdoor
avontuur een positief effect
heeft op hun mentale
gezondheid. 
Neutraal: 2% 

 

93% van de vrouwen is het er
mee eens dat outdoor
avontuur een positief effect
heeft op hun fysieke
gezondheid. 

93%

83%

83% van de vrouwen is het er  
mee eens dat outdoor
avontuur hun veerkracht.
heeft verbeterd

91% van de vrouwen is het er 
 mee eens dat outdoor
avontuur een positief impact
heeft op hun zelfvertrouwen91% 98%

98% van de vrouwen is het er  
mee eens dat outdoor
avontuur hen positieve
energie geeft

97% van de vrouwen is het er  
mee eens dat ze na het
outdoor avontuur een
voldaan gevoel hebben97%

Niet mee eens:  2% 
 

Neutraal: 5% 
 

Niet mee eens:  2% 
 

Neutraal: 1% 
 

Niet mee eens:  1% 
 

Neutraal: 6% 
 

Niet mee eens:  3% 
 

Neutraal: 1% 
 

Niet mee eens:  2% 
 

Neutraal: 14% 
 

Niet mee eens:  3% 
 

Om er achter te komen wat de positieve effecten van outdoor avontuur zijn hebben de vrouwen
een aantal stellingen beantwoord met betrekking tot de voordelen die zij ervaren tijdens hun
favoriete outdoor avontuurlijke activiteit. Deze stellingen zijn in totaal 354 keer ingevuld.
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Resultaten 
Barrières 

Om er achter te komen wat de barrières zijn die vrouwen tegenhouden om op avontuur te
gaan hebben de vrouwen nogmaals antwoord gegeven op verschillende stellingen. Deze
stellingen zijn in totaal 360 keer ingevuld. 

Voor 7 van de 10 vrouwen is
te weinig tijd een barrière

Voor 4 van de 10 vrouwen
zijn weersomstandigheden
een barrière

Voor 3 van de 10 vrouwen
zijn familieverplichtingen
een barrière

Voor 3 van de 10 vrouwen is
niemand om mee te gaan
een barrière

Voor 6 van de 10 vrouwen is
de locatie van het avontuur
een barrière

Voor 4 van de 10 vrouwen is
de locatie van het avontuur
een barrière
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Conclusie 
Met al deze gegevens kan er een conclusie op de hoofdvraag gemaakt worden. Nederlandse
vrouwen ervaren avontuur op een positieve manier ongeacht een aantal barrières die een
kleine groep van de vrouwen tegenhouden om (vaker) op avontuur te gaan. Vrouwen
profiteren van de voordelen die outdoor avontuur met name op de mentale en fysieke
gezondheid heeft en de vrouwen voelen zich er zelfverzekerder door. Daarnaast wordt
outdoor avontuur als een vrijheid in het leven van de Nederlandse vrouw gezien.

Ik hoop dat dit onderzoek kan bijdragen aan het inzicht van wat outdoor
avontuur kan betekenen in het leven van vrouwen. Laat je niet tegenhouden!
Ga dat avontuur aan waar je altijd al van droomt en stap uit je comfort-zone om
ook te profiteren van alle voordelen die outdoor avontuur met zich meebrengt
en help mee het stereotype in onze maatschappij te verbreken. 
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Contact 

Hartelijk bedankt aan alle vrouwen die mee hebben gedaan aan dit onderzoek. 

Voor meer informatie en inspiratie over outdoor avontuur verwijs ik u door naar de website
van Alice Goes Wild: www.alicegoeswild.nl


