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Onderzoek Wereldfamiliedag 2018 op 15 mei: 

NEDERLANDERS ERVAREN SCHULDGEVOEL TEN 

OPZICHTE VAN (GROOT)OUDERS  
 

AMSTERDAM, 14 mei 2018 – Morgen is het Wereldfamiliedag, de dag waarop wordt stilgestaan bij 

het belang van familiebanden. Maar hechte familie of niet, de helft van de Nederlanders zou graag 

vaker samenkomen met familie. Met name als het gaat om onze grootouders voelen we ons hier 

soms schuldig over (55%). Zes op de tien (59%) zouden hun grootouders graag vaker willen zien, 

helemaal omdat bijna de helft (45%) weet dat opa en oma zich wel eens eenzaam voelen. Als we 

met de familie bij elkaar komen, wordt er vaak samen gegeten. Bijna 70 procent (66%) vindt dan 

ook dat samen eten de familiebanden hechter maakt. Dit en meer blijkt uit onderzoek op initiatief 

van HelloFresh. De maaltijdboxaanbieder roept Nederlanders op om vaker met familieleden te 

tafelen. 

 

Onterecht schuldgevoel? 

Ruim een kwart van de mensen geeft aan hun ouders en grootouders voornamelijk tijdens speciale 

gelegenheden te zien (27%). Dat terwijl ruim vier op de vijf (82%) weten dat (groot)ouders een 

spontaan bezoekje ‘zomaar’ enorm waarderen. Naast geografische afstand houdt met name 

tijdgebrek ons tegen vaker op bezoek te gaan. Bij bezoekjes tussen ouder en kind is ook 

echtscheiding een reden waarom zij elkaar niet vaker zien (11%). De ondervraagde (groot)ouders 

geven bijna unaniem aan dat een bezoekje van de (klein)kinderen het mooiste cadeau is dat er 

bestaat (75%). En hoewel tweevijfde (42%) inderdaad graag meer tijd samen wil doorbrengen, geeft 

ongeveer hetzelfde percentage (47%) van de (groot)ouders aan begrip te hebben dat vaker op 

bezoek gaan niet altijd lukt.  

 

Rol van de eettafel  

Nederlandse families zien de eettafel als een belangrijke plek om samen te komen (56%). Samen 

koken (40%) en eten (66%) versterkt volgens hen de familieband. Meer dan de helft (51%) van de 

(groot)ouders geeft aan bij een bezoekje altijd de lievelingsmaaltijd van de (klein)kinderen voor te 

schotelen. “Liefde gaat duidelijk door de maag,” zegt Maartje Frederiks, CEO van HelloFresh Benelux. 

“Wij vinden dat samen eten verbindt en we wilden graag weten hoe dat voor de rest van Nederland 

is. Door hier met dit onderzoek inzicht in te geven hopen we dat iedereen een keertje extra bij elkaar 

aan tafel schuift. Juist ook buiten de bijzondere gelegenheden om.”  

 

Hoewel het de (klein)kinderen aan tafel overigens aan niets ontbreekt, vindt 19 procent het soms 

wel lastig om geschikte gespreksonderwerpen te bedenken. 24 procent van de (klein)kinderen 

vermijdt zelfs bepaalde topics om ruzie of onenigheid aan tafel te voorkomen. We kletsen wel graag 

met elkaar over (gezamenlijke) herinneringen (70%). 

 

Modern family  

Waar de ene helft (49%) aangeeft dat familie andere (vriendschappelijke) relaties overstijgt, vindt de 

andere helft (53%) van de respondenten vrienden even belangrijk als familie. Bij de meesten (45%) 



 
 

sluiten er tijdens familieaangelegenheden dan ook weleens vrienden aan. Stieffamilieleden zijn voor 

bijna één op de drie (30%) even belangrijk als biologische familie. 

 

Over het onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd door PanelWizard onder ruim 1.000 respondenten. Er zijn mannen en 

vrouwen vanaf 18 jaar ondervraagd, waarbij rekening is gehouden met een representatieve 

afspiegeling van de Nederlandse bevolking als het gaat om leeftijd, geslacht, gezinssituatie, 

arbeidsparticipatie en opleiding.  

 
Over HelloFresh  
HelloFresh Benelux, in 2012 opgericht door Maartje Frederiks, biedt een flexibel lidmaatschap waarmee 
klanten wekelijks een box met gezonde recepten en verse ingrediënten voor drie tot vijf maaltijden ontvangen. 
Alle recepten variëren wekelijks en zijn eenvoudig te bereiden in gemiddeld een half uur. HelloFresh biedt 
verschillende boxen; de Originalbox, Veggiebox, Familybox, Quick & Easy box, Fruitbox, Ontbijtbox en Wijnbox. 
Klanten hebben de optie om zelf maaltijden te selecteren uit het gevarieerde aanbod en de box wordt 
geleverd door heel Nederland. HelloFresh is een Duitse startup met lokale vestigingen in het Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland, Nederland, België, Australië, Zwitserland, Canada en de Verenigde Staten. Wereldwijd 
leverde HelloFresh in het laatste kwartaal van 2017 ongeveer 39,5 miljoen verse en gevarieerde maaltijden af 
bij circa 1,45 miljoen huishoudens. Dit jaar is HelloFresh door de Financial Times uitgeroepen tot het snelst 
groeiende bedrijf van Europa, gebaseerd op de omzetcijfers van de periode 2012-2015. In november 2017 ging 
HelloFresh naar de beurs. www.hellofresh.nl 
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*** Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie*** 
 
Voor vragen over HelloFresh Benelux, aanvullend rechtenvrij beeldmateriaal en/of interviewverzoeken kunt u            
contact opnemen met Senna Ceulemans via senna@hetprbureau.nl of 06-23710273. 
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