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Eetgewoonten van Nederlandse gezinnen onder de loep 
90 procent van de gezinnen eet nog altijd samen aan de keukentafel 

 
Nu de zomervakantie er voor veel gezinnen weer op zit, is het tijd om terug in hun dagelijkse routine te 
komen. Maar wat zijn eigenlijk de eetgewoonten van jonge gezinnen? Eten ze samen en op een vast 

tijdstip? HelloFresh deed onderzoek naar deze rituelen onder 1000 ouders in Nederland*.  
 
Voor zeven uur aan tafel 
Rondom het avondeten houden Nederlandse gezinnen van vaste routines en gewoontes. Zo geeft het 
merendeel van de respondenten (60%) aan het belangrijk te vinden om op een vast tijdstip te eten, het 
liefst voor 19:00 uur (91%). Ook is het een uitgelezen moment op de dag om samen door te brengen. 4 
op de 5 gezinnen eet minstens 5 avonden in de week samen, tijdens de zomervakantie ligt dit percentage 
iets lager (75%). Het samen eten brengt voordelen met zich mee, vindt ook Caroline Kwint-Schenk, 
trainer/coach voor werkende ouders en auteur van ‘Boek voor ouders’: “Ik geloof heel sterk in ‘zien eten, 
doet eten’. Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen die samen met hun ouders eten doorgaans veel 
gezonder eten, bijvoorbeeld meer groenten. Daarbij zijn kinderen veel meer geneigd om nieuwe dingen te 
proeven als ze zien dat hun ouders, broers of zussen dit ook doen. Door dit moment samen te delen leer 
je kinderen respect te hebben voor het eten. Daarnaast kan het ‘zien eten, doet eten’ eraan bijdragen dat 
je kinderen op latere leeftijd makkelijker eten’’.  
 
 
De keukentafel blijft de favoriete plek van de Nederlandse gezinnen om tijdens het avondeten samen de 
dagelijkse beslommeringen te bespreken (90%), al verhuist een op de drie gezinnen het avondeten naar 
de tuin als het lekker weer is in de zomer.  
 
Tijd besparen 
Het teruggaan naar de schoolperiode versterkt de wens van ouders om net wat meer routine aan te 
brengen in de dag. Er wordt er langer nagedacht over de maaltijdplanning gedurende het schooljaar, 
gemiddeld tussen de 15 en 30 minuten (49%). Ook geeft 1 op de 4 ouders aan dat zij tijdens de 
schoolperiode graag eerder willen eten en sneller klaar willen zijn met eten (28%) in vergelijking met de 
zomervakantie. Dat wordt bevestigd door de cijfers van HelloFresh: In de eerste week van september 
2019 steeg de vraag naar maaltijdboxen met 45 procent ten opzichte van de week ervoor. 
 
Makkelijk én snel 
Ook blijkt uit het onderzoek dat het overgrote deel van de Nederlandse ouders (85%) gemiddeld 
maximaal 35 minuten besteedt aan het klaarmaken van de avondmaaltijd. Met de Quick & Easy recepten 
van HelloFresh is het mogelijk om hier tijd te besparen en staat er binnen 20 tot 25 minuten een vers en 
voedzaam gerecht klaar. Zo blijft er meer tijd over voor andere dingen zoals samen eten. Caroline Kwint - 
Schenk voegt toe: “Onderzoek heeft aangetoond dat samen eten stressverlagend werkt voor ouders. Het 



klinkt misschien tegenstrijdig omdat natuurlijk het eten op tijd klaar moet zijn, en elke dag weer bedacht 
moet worden wat er op tafel komt. Maar juist het moment met het gezin samen aan tafel brengt ouders 
rust.” 
 
 
 
 
 
*Over het onderzoek 
Het onderzoek werd in de vakantieperiode van 2020 uitgevoerd in opdracht van HelloFresh en uitgezet               
door het onderzoeksbureau Dynata. Hierbij werden volwassenen geënquêteerd uit Nederland en België.            
In Nederland werden 1000 respondenten begin 2020 bevraagd over hun eetgewoonten. 
 
Over HelloFresh 
HelloFresh is als marktleider wereldwijd actief in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, 
België, Luxemburg, Australië, Oostenrijk, Zwitserland, Canada, Nieuw-Zeeland, Zweden en Frankrijk. In 
Q2 2020 leverde HelloFresh over 149 miljoen maaltijden en aan 4,18 miljoen actieve klanten. HelloFresh 
werd in november 2011 opgericht in Berlijn en kreeg in november 2017 een notering op de Frankfurt 
Effectenbeurs. HelloFresh heeft kantoren in New York, Berlijn, Londen, Amsterdam, Sydney, Toronto, 
Auckland, Parijs en Kopenhagen. 
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Quotes expert - Caroline Kwint - Schenk, opvoedcoach en auteur van het boek Succesvol 
Opvoeden 
 
“In mijn ogen is het echt belangrijk om al vanaf jongs af aan met je kinderen samen aan tafel te 
eten. Het is echt een moment waarop je op een ongedwongen manier een connectie maakt met 
je kinderen. Het is echt een moment om met elkaar de dag door te nemen. De gesprekken die 
je aan tafel voert, voer je vaak , en je ook als ouder kwetsbaar op te stellen. Stel je voor, zulke 
gesprekken voer je niet opeens gekunsteld op de bank.” 
 
“Ik geloof heel sterk in ‘zien eten, doet eten’. Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen die samen 
met hun ouders eten doorgaans veel gezonder eten, bijvoorbeeld meer groenten. Daarbij zijn 
kinderen veel meer geneigd om nieuwe dingen te proeven als ze zien dat hun ouder, broers of 
zussen dit ook doen. En ook door dit moment samen te delen leer je kinderen respect te 
hebben voor het eten en het plezier van het klaarmaken. Op latere leeftijd zullen ze dan ook 
vaak makkelijke eters zijn.” 
 
“Onderzoek heeft aangetoond dat samen eten stressverlagend werkt voor ouders. Het klinkt 
misschien tegenstrijdig omdat natuurlijk het eten op tijd klaar moet zijn, en elke dag weer 
bedacht moet worden wat er op tafel komt. Maar juist het moment met het gezin samen aan 
tafel brengt ouders rust.” 
 
Top 5 Quick & Easy gerechten in Nederland: 
1. Maaltijdsalade met Mediterrane kipfilet en krieltjes 
2. Penne in roomsaus van zongedroogde tomaten en aubergine 
3. Naanpizza met yazzara, gehakt en spinazie 
4. Griekse salade met kippendij 
5. Thaise fusion salade met vegetarische runderpuntjes  
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