
Onderzoekssamenvatting Nationale Soepdag 
 
Over het onderzoek 
Ter gelegenheid van de Nationale Soepdag heeft Unilever Foodsolutions onderzoek laten uitvoeren 
over Nederlanders en hun kennis en mening over voedsel, voedselproblematiek en ontwikkelingshulp. 
Centraal staan de vragen: hoe bewust is de Nederlander van de voedselproblematiek in de wereld? 
Hoe gaan zij zelf met voedsel om en wat zien zij als oplossingen voor het voedseltekort? Hoe denken zij 
over ontwikkelingshulp en wat doet de Nederlander zelf op dit vlak? Ruigrok|Netpanel voerde 
onderzoek uit onder 881 respondenten tussen 18 en 65 jaar. De steekproef is na weging representatief 
voor de doelgroep wat betreft geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.  
 
Een op de drie Nederlanders gooit een paar keer per week eten weg (34%) 
Het weggooien van eten wordt tegenwoordig gezien als een belangrijke bijdrage aan de wereldvoedsel 
problematiek. Zuinigheid met voedsel lijkt echter uitgangspunt bij een kleine groep Nederlanders: 
slechts 13% van de Nederlanders gooi nooit eten weg.  
 
Hoe vaak gooi jij eten weg? 
Eigenlijk iedere dag wel   5% 
Een paar keer per week   29% 
Een paar keer per twee weken  27% 
Een keer per maand of minder  24% 
Dat gebeurt me eigenlijk nooit  13% 
Weet niet / geen mening  2% 
 
Drie op de vijf Nederlanders voelt zich schuldig wanneer zij eten weggooien 
De meerderheid (59%) voelt zich schuldig als zij eten weggooien. We zien dat dit schuldgevoel onder 
de Nederlanders die nooit eten weggooien nog sterker leeft. Ruim een op de drie (36%) geeft aan dat 
zij meer eten weggooien dan zij zouden willen. Dat lijkt te worden ingegeven door een gevoel van 
goed gastheer-/vrouwschap, waar blijkbaar eerder te veel dan te weinig eten bij hoort (81%). De 
meerderheid (57%) zorgt dat er altijd iets te eten is voor onverwachte gasten. Bijna vier op de tien 
Nederlanders (38%) laat zich verleiden om meer eten te kopen dan men van tevoren had gepland. Dit 
geldt echter sterker voor vrouwen (45%) dan voor mannen (32%).  
 
Stellingen over eten (mee eens, zeer mee eens) 
Ik zorg dat ik altijd iets te eten in huis heb voor onverwachte gasten    57% 
Als gastheer/-vrouw serveer ik liever teveel dan te weinig eten aan mijn gasten  81% 
Ik koop meestal meer eten dan ik van tevoren in gedachte had    38% 
Ik voel me schuldig als ik eten weggooi       59% 
Ik gooi vaker eten weg dan ik wil       36% 
 
Slechts een kwart houdt zich strikt aan de houdbaarheidsdatum 
Nederlanders nemen het niet zo nauw als het gaat om de houdbaarheidsdatum op de verpakking van 
voedingsmiddelen. Een op de drie Nederlanders (31%) houdt zich niet of af en toe aan de 
houdbaarheidsdatum. De helft (46%) houdt zich er meestal aan, en slechts een kwart (23%) hanteert 
altijd deze data. Dit laatste geldt vooral voor vrouwen (26%), in tegenstelling tot mannen (19%).  
 



In hoeverre houd jij je aan de houdbaarheidsdata? 
Ik hou me nooit aan deze data   5% 
Ik hou me af en toe aan de genoemde data 26% 
Ik hou me meestal aan deze data  46% 
Ik hou me altijd strikt aan deze data  23% 
 
Helft Nederlanders denkt dat er een oplossing is voor het wereldvoedseltekort 
De helft van de Nederlanders (51%) denkt niet dat er geen oplossing is voor het voedseltekort in arme 
landen. Een op de vijf (21%) is duidelijk minder positief, en denkt dat de problematiek niet valt op te 
lossen. Een kleiner deel zoekt de oplossing van het hongerprobleem bij zichzelf. Drie op de tien (30%) 
zijn van mening dat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan hongerbestrijding. Toch lijkt men verdeeld 
over de eigen bijdrage. Ruim een kwart (27%) ziet geen rol voor zichzelf in het bestrijden van honger in 
arme landen, en het grootste deel (40%) is hierover neutraal.  
 
Houding voedseltekort 
Er is volgens mij geen oplossing voor het tekort aan voedsel in arme landen 

- (Zeer) mee oneens  51% 
- Neutraal   24% 
- (Zeer) mee eens  21% 
- Geen mening   4% 

Volgens mij kan ik zelf niets doen om honger in de wereld te bestrijden 
- (Zeer) mee oneens  30% 
- Neutraal   40% 
- (Zeer) mee eens  27% 
- Geen mening   4% 

 
Oplossing voor voedselproblematiek voor meerderheid zijn financiële middelen 
Wanneer we Nederlanders vragen wat ze zelf kunnen bijdragen aan de voedselproblematiek, denkt de 
meerderheid aan het bieden van financiële middelen, hoofdzakelijk door een donatie aan een goed 
doel. Ook door anders te consumeren, bijvoorbeeld door ‘eerlijke’ producten te kopen, en bewuster 
om te gaan met eten denkt men bij te dragen aan het oplossen van de voedselproblematiek. Een klein 
deel benadrukt het belang om constructief en direct het voedselprobleem in het land zelf aan te 
pakken.   
 
Ruim vier op de vijf Nederlanders geeft financiële steun aan goede doelen  
Ondanks dat niet alle Nederlanders van mening zijn dat zij zelf iets kunnen doen om de honger te 
bestrijden, geeft ruim vier op de vijf Nederlanders (83%) aan in het afgelopen jaar een financiële 
bijdrage te hebben geleverd aan goede doelen organisaties. Ongeveer de helft van de Nederlanders 
(47%) die een gift hebben gegeven, hebben een organisatie gesteund die zich bezighoudt met 
hongerbestrijding in de wereld.  
 
Top drie van soorten goede doelen om te steunen is:  

1. Ziekten (70%) 
2. Mensen (47%) 
3. Dieren (41%) 

 



Een op de tien geeft aan geen van de voorgelegde doelen belangrijk genoeg te vinden om te steunen. 
Als Nederlanders het voor het zeggen hebben ligt er een sterke focus op het verlenen van humanitaire 
hulp, met name het verzorgen van schoon drinkwater (70%). Het verbeteren van de gezondheid in het 
algemeen wordt door een op de drie gekozen als topprioriteit. Nummer drie is bestrijding van honger, 
voor ongeveer drie op de tien (29%).  
 
Verdeeldheid over budget ontwikkelingshulp 
Nederlanders zijn er niet over uit wat de overheid met het budget voor ontwikkelingssamenwerking 
doet. Minder geld uitgeven zegt vier op de tien (39%), terwijl een groep van eenzelfde grootte (37%) 
pleit voor hetzelfde budget. Slechts 6% vindt dat er meer geld moet naar ontwikkelingshulp. Een vrij 
grote groep Nederlanders (44%) kan begrip opbrengen voor reductie van budgetten voor 
ontwikkelingssamenwerking als gevolg van de economische crisis. Een op de vijf (21%) heeft hier geen 
begrip voor.  
 
Geen idee van ondervoeding en maaltijden in de derde wereld 
Volgens World Food Programme zijn 146 miljoen kinderen in ontwikkelingslanden ondervoed en 
overlijden jaarlijks naar schatting 5,6 miljoen kinderen onder de vijf jaar aan de gevolgen hiervan. De 
meeste Nederlanders hebben hier geen weet van. Circa een op de vijf (22%) schat het aantal goed in, 
maar bijna de helft (45%) heeft geen idee of schat het hoger in (29%). 
 
Voor ongeveer €0,20 per dag kan een schoolkind in de derde wereld worden voorzien van een goede 
maaltijd. Nederlanders hebben hier geen idee van. Slechts een op de tien (11%) schat het bedrag lager 
in dan een euro. Ruim een kwart houdt het bij een euro (28%).  En vier op de tien schat het hoger in 
(39%). 
  


