FACTSHEET CADEAUGEDRAG FEESTDAGEN
Zeven op de tien kinderen kijkt niet om naar deel van zijn nieuwe cadeaus tijdens
feestdagen, zo blijkt uit representatief onderzoek van Stichting Jarige Job onder
1000 Nederlandse ouders van kinderen tussen de 4-12 jaar.
De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek op een rij:
Meerderheid Nederlanders geven beide feestdagen cadeaus
96% van de Nederlandse ouders viert de feestdagen door een cadeau te
geven aan hun kinderen.
58% viert zowel Sinterklaas als Kerst.
Bijna een derde viert alleen Sinterklaas.
Slechts 11 % viert alleen Kerst.
7 op 10 kinderen kijkt niet om naar deel cadeaus
Een op de tien kinderen krijgt meer dan 10 cadeaus.
Bij 7 op de 10 kinderen belandt er weleens een ongeopend cadeau in de
kast.
Bij meer dan de helft (56%) van deze kinderen gaat dit om 1 cadeau en bij 3
op de 10 om twee cadeaus.
Top 3 redenen
■ Te veel cadeaus gekregen (50%)
■ Niet leuk (35%)
■ Dubbel (15%)
De ongeopende cadeaus worden het meest gegeven oma en opa (49%).
32% van de ouders gebruikt ongeopende cadeaus als doorgeefcadeau.
Niet opscheppen over cadeaus
26% van de ouders vindt het prima dat hun kinderen verwend worden,
daar zijn het immers de feestdagen voor.
29% van de ouders vindt het wel belangrijk dat zij hierover niet
opscheppen tegen hun vriendjes.
Een kwart van de ouders vindt dat het allemaal wel wat minder mag met
het geven van de cadeaus, maar doet er zelf ook aan mee.
Ouders staan erbij stil dat niet ieder kind cadeaus krijgt
52% van de ouders staat bij de aanschaf van hun cadeau erbij stil dat niet
ieder kind een cadeau krijgt.
Driekwart van de Nederlandse ouders vindt het belangrijk dat alle
kinderen in Nederland hun verjaardag kunnen vieren met een cadeau.
Over het onderzoek
Aan dit onderzoek hebben 1000 Nederlandse ouders met kinderen tussen de 4-12
jaar meegewerkt. Het onderzoek naar cadeaugedrag in Nederland onder ouders
met kinderen tussen de 4 -12 jaar is uitgevoerd in opdracht van Stichting Jarige
Job & PostNL door Dynata.

