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VOORWOORD 

Voor u ligt het rapport van Team Vier naar 

aanleiding van het onderzoek, uitgevoerd in 

opdracht van Wakker Dier. Doel van het 

onderzoek is publiciteit genereren rondom het 

initiatief ‘EetGeenDierendag’. 

 

Remco Frerichs, Algemeen Directeur 

LEESWIJZER 

Het eerste hoofdstuk van het rapport bestaat uit de management summary. Hierin 

worden de belangrijkste resultaten kort en bondig samengevat. Daarna volgt de 

inleiding (hoofdstuk 1) met een beschrijving van de opzet en methodiek van het 

onderzoek. In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste resultaten per vraag grafisch 

weergeven en indien relevant toegelicht. Ter verduidelijking is de exacte 

vraagstelling uit het onderzoek telkens vermeld.  
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MANAGEMENT SUMMARY 

 

 

• Twee op de drie jongeren eten op Dierendag ‘gewoon’ 
vlees(waren) (65%), een op de tien jongeren geeft aan op 
Dierendag geen vlees(waren) te eten; 
 

• Jongeren hebben er moeite mee om vlees(waren) te laten staan: 
een zeer ruime meerderheid onderschrijft de stelling het normaal 
te vinden om vlees(waren) eten (94%). Een ongeveer even grote 
groep vindt het lekker om vlees(waren) eten (92%). Een kwart 
vindt het zielig om vlees(waren) te eten (25%); 
 

• Bijna de helft van de jongeren (45%) geeft aan nooit een hele dag 
vegetarisch te eten. Twee op de vijf jongeren eten minimaal één 
dag per week wel eens een hele dag vegetarisch (40%). 
 

 

 

 

 

 

Dierendag 
 

• Bijna alle Nederlandse jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 14 
jaar hebben wel eens van Dierendag gehoord (99%); 
 

• 79% van de jongeren noemt de juiste datum waarop Dierendag 
gevierd wordt; 
 

• Een ruime meerderheid van de jongeren (82%) vindt het belangrijk 
dat Dierendag wordt gevierd; 
 

• Het zelf vieren van Dierendag vinden jongeren minder belangrijk 
dan het vieren van Dierendag in het algemeen (68%); 
 

• Driekwart van de jongeren geeft aan zelf een of meerdere 
huisdieren te hebben (74%); 
 

• Katten en honden zijn de meest populaire huisdieren; in beide 
gevallen geeft 46% van de jongeren aan deze te hebben; 
 

• Een meerderheid van de jongeren die een of meer huisdieren 
bezitten, geven hun huisdier(en) op Dierendag iets lekkers te eten 
(72%). Drie op de tien geven hun huisdier(en) extra veel aandacht 
(31%), terwijl één op de vijf (21%) hun huisdier(en) een cadeautje 
geeft; 
 

• Bijna drie kwart van de jongeren doet niks voor andere dieren op 
Dierendag, dit geldt voor zowel de jongeren met huisdieren (72%) 
als voor jongeren die geen huisdieren hebben (71%); 
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MANAGEMENT SUMMARY 

 

 

• Weinig jongeren vinden het zielig de ‘reguliere’ dieren uit de vee-

industrie te eten: varken (10%), koe (6%) en kip (5%); 

 

• Een derde geeft aan het raar te vinden dat varkens en kippen 

anders behandeld worden dan huisdieren (32%). Eveneens een 

derde geeft aan dit niet raar te vinden (35%). 

 

 

 

 

EetGeenDierendag 

 

• Ruim twee op de vijf jongeren hebben wel eens van Wakker Dier 

gehoord (43%); 

 

• De bekendheid van EetGeenDierendag is 3%; 

 

• Van de jongeren geeft 1% aan wel eens meegedaan te hebben aan 

EetGeenDierendag; 

 

• 12% geeft aan ‘zeker wel’ mee te zullen doen aan 

EetGeenDierendag; 

 

• Ongeveer drie op de tien jongeren (29%) zijn van mening dat alle 

Nederlanders mee moeten doen aan EetGeenDierendag; 

 

• Ongeveer de helft van de jongeren die aangeven dat er vlees of vis 

in het lievelingsgerecht zit (46%) is bereid dit op Dierendag te laten 

staan. Een derde is niet bereid het lievelingsgerecht met vlees of vis 

te laten staan (30%); 

 

• Het konijn (55%) en het paard (52%) worden het meest zielig 

gevonden om te eten; 
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OPDRACHT 

In augustus 2013 heeft Wakker Dier aan Team 

Vier de opdracht gegeven tot een  kwantitatief 

online onderzoek over EetGeenDierendag. 

ACHTERGROND 

Dit jaar wordt voor de derde keer EetGeenDierenDag georganiseerd. Wakker Dier wil 

dat 4 oktober (Werelddierendag) de dag wordt dat heel Nederland geen dieren eet. 

Vorig jaar heeft een groot aantal bedrijven meegedaan aan EetGeenDierenDag door 

(zo goed als) vleesloze maaltijden te serveren in de bedrijfsrestaurants. Ook een 

aantal grote bedrijfscateraars hielp mee om EetGeenDierenDag tot een succes te 

maken.  
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1 INLEIDING 

De doelstelling van het onderzoek is  publiciteit genereren rondom het initiatief ‘EetGeenDierendag’.  
 
Gelet op de doelstelling van het onderzoek en de onderzoeksvragen is het onderzoek via internet (WAPI) uitgevoerd. Er zijn n=504 
kinderen in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar ondervraagd. 
 
Ten behoeve van de steekproef  is een aselecte steekproef ingekocht bij PanelInzicht.  PanelInzicht voldoet aan de eisen gesteld in het ISO-
certificaat (ISO26362). De leden van PanelInzicht krijgen een vergoeding voor het invullen van de vragenlijst. 
  
De vragenlijst ten behoeve van het onderzoek is in samenspraak met Wakker Dier samengesteld. Het invullen van de vragenlijst duurde 
gemiddeld 5 minuten. 

OPZET EN METHODIEK 
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RAPPORTAGE 
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1 INLEIDING 

Het onderhavige rapport richt zich op kinderen van 10 t/m 14 jaar. 
 
Daar waar er significante verschillen zijn gevonden op socio-demografische kenmerken, zijn deze vermeld. Het betreft de volgende socio-
demografische kenmerken: 
• Geslacht (2-deling); 
• School (2-deling). 
 
De resultaten zijn getoetst op een significantieniveau van 95%. 
 
Ook hebben we geanalyseerd of er sprake is van een logisch verband naar leeftijd. 
 
De resultaten hebben we weergegeven in een uitgebreide PowerPoint-rapportage die tevens voorzien is van een management summary. 
De conceptrapportage is op vrijdag 20 september 2013 aan Wakker Dier verstrekt. 
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RESULTATEN 
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V1. Heb je wel eens van Dierendag gehoord? 

V2a. Weet je ook op welke dag Dierendag wordt gevierd? 

V2b. Op welke dag wordt Dierendag gevierd? 

2. RESULTATEN 

76% 

81% 

84% 

75% 

77% 

79% 

6% 

6% 

2% 

3% 

3% 

17% 

12% 

13% 

22% 

22% 

17% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

14 jaar (n=88)

13 jaar (n=111)

12 jaar (n=102)

11 jaar (n=95)

10 jaar (n=108)

Totaal (n=504)

Noemt juiste datum Noemt verkeerde datum

Kent datum Dierendag niet Heeft nog nooit van Dierendag gehoord

Bekendheid Dierendag 
Basis: Totale steekproef (n=504) 

BEKENDHEID DIERENDAG 

Bijna alle Nederlandse jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 14 

jaar hebben wel eens van Dierendag gehoord (99%).  

 

Van de jongeren die wel eens van Dierendag hebben gehoord, zegt 

83% te weten op welke datum Dierendag gevierd wordt. 

Vervolgens weet 96% van deze groep jongeren ook de juiste datum 

te noemen, namelijk 4 oktober. 

 

Wanneer we bovengenoemde percentages terugrekenen naar alle 

jongeren, kunnen we constateren dat 79% weet op welke datum 

Dierendag wordt gevierd. Van significante verschillen tussen 

jongens en meisjes is wat dit betreft geen sprake. Dit geldt 

evenmin voor verschillen tussen jongeren op de basisschool en 

jongeren op de middelbare school. 

 

Er is bovendien geen sprake van een logisch verband als we de 

leeftijd van de kinderen in ogenschouw nemen, zoals uit de grafiek 

hiernaast blijkt. 
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V3. Vind je het belangrijk dat Dierendag wordt gevierd 

V4. Vind je het belangrijk om zelf Dierendag te vieren? 

2. RESULTATEN 

77% 

83% 

79% 

87% 

84% 

82% 

60% 

67% 

65% 

73% 

72% 

68% 

17% 

16% 

14% 

14% 

12% 

14% 

14 jaar (n=88)

13 jaar (n=111)

12 jaar (n=102)

11 jaar (n=95)

10 jaar (n=108)

Totaal (n=504)

Verschil Belangrijk om het zelf te vieren Belangrijk dat het gevierd wordt

Belangrijkheid vieren van Dierendag 
Basis: Totale steekproef (n=504) VIERING DIERENDAG 

Een ruime meerderheid van de jongeren (82%) vindt het belangrijk 

dat Dierendag wordt gevierd. Ongeveer één op de vijf jongeren vindt 

het niet (zo) belangrijk (18%).  

 

Jongeren op de basisschool vinden het significant vaker belangrijk om 

Dierendag te vieren dan jongeren op de middelbare school (86% 

versus 80%).  

 

Het zelf vieren van Dierendag vinden jongeren minder belangrijk dan 

het vieren van Dierendag in het algemeen. Ook in dit geval is sprake 

van een significant verschil tussen jongeren op de basisschool en 

jongeren op de middelbare school (74% versus 64%).  

 

Jongens en meisjes vinden het in min of meer dezelfde mate 

belangrijk om zelf Dierendag te vieren (resp. 66% en 70%). Naarmate 

jongeren ouder worden, vinden zij het minder belangrijk om 

Dierendag zelf te vieren.  
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V5a. Heb je zelf een huisdier of huisdieren?  

2. RESULTATEN 

39% 

37% 

43% 

37% 

35% 

38% 

27% 

38% 

39% 

35% 

41% 

36% 

19% 

15% 

9% 

17% 

12% 

14% 

15% 

10% 

9% 

12% 

12% 

11% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

14 jaar (n=88)

13 jaar (n=111)

12 jaar (n=102)

11 jaar (n=95)

10 jaar (n=108)

Totaal (n=504)

Ja, een huisdier Ja, meerdere huisdieren

Nee, vroeger wel huisdieren gehad Nee, geen huisdieren

Bezit van huisdier(en) 
Basis: Totale steekproef (n=504) 

BEZIT HUISDIEREN 

Driekwart van de jongeren geeft aan zelf een of meerdere huisdieren te 

hebben (74%). Circa een op de zeven heeft nu geen huisdieren, maar die 

vroeger wel gehad (14%). De overige jongeren hebben geen huisdieren 

en die ook nooit gehad (11%). 

 

Er doen zich wat dit betreft geen significante verschillen voor tussen 

jongens en meisjes, noch tussen jongeren op de basisschool en 

middelbare school. Met andere woorden: het bezitten van huisdieren 

ligt in deze groepen op ongeveer hetzelfde niveau.  

 

Ook de leeftijd van de jongeren lijkt niet van grote invloed op het al dan 

niet bezitten van huisdieren: 
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V5b. Wat voor soort huisdieren heb je? 

2. RESULTATEN 

BEZIT HUISDIEREN 

De jongeren die minimaal één huisdier bezitten, bezitten er gemiddeld 

1,8.  

 

Katten en honden zijn de meest populaire huisdieren; in beide gevallen 

geeft 46% van de jongeren aan deze te hebben. Circa een kwart heeft 

thuis een konijn (23%), gevolgd door een vis (22%). De vogel (12%) en 

de hamster (11%) worden door minimaal één op de tien jongeren 

genoemd. Alle andere huisdieren worden minder vaak genoemd.  

 

De hond en de hamster zijn significant populairder onder meisjes dan 

onder jongens. Voor de overige dieren zijn er geen significante 

verschillen. 

 

12% 

3% 

6% 

7% 

11% 

23% 

20% 

50% 

40% 

15% 

1% 

9% 

14% 

12% 

20% 

25% 

43% 

51% 

13% 

2% 

8% 

11% 

12% 

22% 

23% 

46% 

46% 

0% 20% 40% 60%

Anders

Rat

Cavia

Hamster

Vogel

Vis

Konijn

Kat

Hond

Totaal Meisjes Jongens

Soort huisdier 
Basis: Heeft een huisdier (n=375) 
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V6a. Doe je op Dierendag iets speciaals voor je huisdier of huisdieren? 

2. RESULTATEN 

17% 

1% 

21% 

31% 

72% 

0% 20% 40% 60% 80%

Ik doe niets speciaals

Anders

Krijgt een cadeautje

Krijgt extra veel aandacht

Krijgt iets lekkers te eten

Doet iets voor huisdier(en) 
Basis: Heeft huisdier(en)(n=375) 

Een meerderheid van de jongeren die een of meer huisdieren 

bezitten, geven hun huisdier(en) op Dierendag iets lekkers te 

eten (72%). Drie op de tien geven hun huisdier(en) extra veel 

aandacht (31%), terwijl één op de vijf (21%) hun huisdier(en) een 

cadeautje geeft. Een op de zes jongeren doet op Dierendag niets 

speciaals voor hun huisdier(en) (17%).  

 

Jongeren op de basisschool geven hun huisdier(en) significant 

vaker een cadeautje dan jongeren op de middelbare school (resp. 

25% en 18%). 

 

 

INVULLING DIERENDAG 
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V6b. Doe je op Dierendag iets speciaals voor andere dieren dan je huisdieren? 

V6c. Doe je op Dierendag iets speciaals voor dieren? 

2. RESULTATEN 

72% 

2% 

2% 

6% 

5% 

18% 

71% 

1% 

5% 

4% 

20% 

0% 20% 40% 60% 80%

Ik doe niets speciaals

Anders

Ik ga naar het asiel

Ik ga naar de kinderboerderij of
dierentuin

Ik zorg dan voor de huisdieren
van mensen uit de buurt of

familie

Ik geef ze iets lekkers te eten

Geen huisdieren Wel huisdier(en)

Doet iets voor andere dieren 
Basis: Totale steekproef (n=504) Jongeren doen op Dierendag vooral  iets speciaals voor hun 

huisdier(en) en in veel mindere mate voor andere dieren. 

Ongeveer zeven op de tien jongeren met minimaal één huisdier 

geven aan op Dierendag niets speciaals te doen voor andere 

dieren dan hun huisdier(en) (72%). Circa één op de vijf (18%) 

geeft andere dieren iets lekkers. 

 

Jongeren zonder huisdier(en) doen op Dierendag voor ‘andere’ 

dieren ongeveer hetzelfde als jongeren die wel een of meer 

huisdieren hebben. Een op de vijf jongeren zonder huisdier(en) 

geeft dieren iets lekkers (20%), terwijl 71% niets doet voor de 

dieren. 

 

INVULLING DIERENDAG 
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V7. Eet je vlees(waren) op Dierendag? 

2. RESULTATEN 

65% 
10% 

25% 

Ja Nee Weet ik niet

Twee op de drie jongeren eten op Dierendag ‘gewoon’ 

vlees(waren) (65%). Een op de tien jongeren geeft aan op 

Dierendag geen vlees(waren) te eten, de rest (25%) weet het (nog) 

niet.  

 

Wat opvalt, is dat de groep jongeren die aangeeft op Dierendag 

geen vlees(waren) te eten groter is dan de groep vegetarische 

jongeren (resp. 10% en 2%). Met andere woorden: er is een 

relatief grote groep jongeren (ongeveer 8%) die op Dierendag 

bewust of onbewust geen vlees(waren) eet. 

 

Jongens en meisjes eten op Dierendag in dezelfde mate wel of 

geen vlees(waren). Ook is er wat dit betreft geen sprake van 

verschillen tussen jongeren op de basisschool en jongeren op de 

middelbare school.  

EETGEDRAG DIERENDAG Eten van vlees(waren) op Dierendag 
Basis:  Totale steekproef (n=504)  
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V8. Met welke van deze stellingen ben jij het eens? 

2. RESULTATEN 

5% 

20% 

92% 

93% 

3% 

32% 

93% 

95% 

5% 

25% 

92% 

94% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik eet geen
vlees(waren) omdat ik

vegetarisch ben

Ik vind het zielig om
vlees(waren) te eten

Ik vind het lekker om
vlees(waren) te eten

Ik vind het normaal om
vlees(waren) te eten

Totaal Basisschool Middelbare school

Jongeren hebben er moeite mee om vlees(waren) te laten staan: 

een zeer ruime meerderheid onderschrijft de stelling het normaal 

te vinden om vlees(waren) eten (94%). Een ongeveer even grote 

groep vindt het lekker om vlees(waren) eten (92%). Er doen zich 

wat dit betreft geen opmerkelijke verschillen voor tussen jongens 

en meisjes, noch tussen jongeren op de basisschool en middelbare 

school. 

 

Een kwart van de jongeren vindt het zielig om vlees(waren) te eten 

(25%). Jongens en meisjes vinden het eten van vlees(waren) in min 

of meer dezelfde mate zielig. Wel is er duidelijk onderscheid naar 

de leeftijd van de jongeren: hoe jonger men is, des te vaker vindt 

men het eten van vlees(waren) zielig. Jongeren op de basisschool 

geven in 32% van de gevallen aan het eten van vlees(waren) zielig 

te vinden; onder jongeren op de middelbare school is dit aandeel 

20%. 

ETEN VAN VLEES(WAREN) Houding t.o.v. vleeswaren 
Basis: Totale steekproef (n=504)  

http://www.teamvier.nl/nl/
http://www.teamvier.nl/nl/


15% 

45% 

2% 

3% 

11% 

23% 

0% 20% 40% 60%

Weet ik niet

Nooit

6-7 keer per
week

4-5 keer per
week

2-3 keer per
week

1 keer per week

Vegetarisch eten 

Basis: Totale steekproef (n=504) 

21 

V9. Eet je wel eens een hele dag vegetarisch? 

2. RESULTATEN 

Een op de twintig jongeren (5%) geeft aan geen vlees(waren) te 

eten omdat ze vegetarisch zijn. Dit aandeel ligt hoger dan het 

aandeel van de jongeren dat aangeeft geen enkele dag per week 

vlees(waren) te eten (2%). Mogelijk noemt ook een aantal 

flexitariërs zich vegetariër. 

 

Bijna de helft van de jongeren (45%) geeft aan nooit een hele dag 

vegetarisch te eten. Twee op de vijf jongeren eten minimaal één 

dag per week wel eens een hele dag vegetarisch (40%). Wat dit 

betreft doen zich geen verschillen voor tussen jongens en meisjes, 

noch tussen leerlingen op de basisschool en middelbare school. 

Ook de leeftijd lijkt geen rol te spelen. 

 

 

VEGETARISCH ETEN 
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V10a. Wat is je vegetarische lievelingsgerecht?  

V10b. Wat is je vegetarische lievelingssnack?  

2. RESULTATEN 

“Pasta” 

GERECHT SNACK 

“Kaassoufflé” 

“Vegaburger” 

“(Vegetarische) wraps” 

“Gebakken ei” 

“Falafel” 

“Hutspot” 

“Patat” 

“Chips” 

“Groentenburger” 

“Chocolade” 

“Fruit” 

Een klein deel van de jongeren heeft een vegetarisch lievelingsgerecht (n=57) en/of vegetarische lievelingssnack (n=43). De overige jongeren hebben deze 

niet. Hieronder een aantal gerechten die meerdere malen genoemd zijn. Bij de snacks zijn de antwoorden meer gevarieerd, een selectie is toegevoegd: 

 

 

http://www.teamvier.nl/nl/
http://www.teamvier.nl/nl/


23 

V11. Heb je wel eens van Wakker Dier gehoord? 

V12. Heb je wel eens van EetGeenDierendag gehoord? 

2. RESULTATEN 

Ruim twee op de vijf jongeren hebben wel eens van Wakker Dier 

gehoord (43%). De bekendheid van Wakker Dier is onder 

leerlingen van de middelbare school significant hoger dan onder 

leerlingen van de basisschool (resp. 31% en 52%). Naarmate 

jongeren ouder worden, zijn ze beter bekend met Wakker Dier. 

 

Ter vergelijking: eind 2011 was 80% van de Nederlanders (van 18 

jaar en ouder) bekend met Wakker Dier. 

 

 

 

 

 

De bekendheid van EetGeenDierendag is 3%. Ook hier geldt dat 

de leeftijd een rol lijkt te spelen in de bekendheid van 

EetGeenDierendag: 

 

BEKENDHEID WAKKER DIER EN EETGEENDIERENDAG 

57% 

51% 

48% 

30% 

32% 

43% 

43% 

50% 

52% 

71% 

69% 

57% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

14 jaar (n=88)

13 jaar (n=111)

12 jaar (n=102)

11 jaar (n=95)

10 jaar (n=108)

Totaal (n=504)

Ja Nee

Bekendheid Wakker Dier 
Basis: Totale steekproef (n=504) 

5% 

4% 

5% 

2% 

2% 

3% 

96% 

96% 

95% 

98% 

98% 

97% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

14 jaar (n=88)

13 jaar (n=111)

12 jaar (n=102)

11 jaar (n=95)

10 jaar (n=108)

Totaal (n=504)

Ja Nee

Bekendheid EetGeenDierendag 
Basis: Totale steekproef (n=504) 
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V13. Wat vind je van EetGeenDierendag?   

2. RESULTATEN 

“Ik denk dat het wel goed is om een dag in het jaar meer aandacht te hebben voor dieren, maar om 1 dag dan 
maar geen vlees te eten, dat helpt niet per se. Ik eet gewoon vlees, ook op deze dag, maar dat wil niet zeggen 
dat ik niets om dieren geef.” 

“Goed idee. Ga ik meteen doen!” 

“Denk dat het weinig zin heeft om dat een dag in het jaar te doen.” 

“Ik vind het goed. Het is helemaal niet erg om een keer geen vlees te eten. Daarom eten wij ook een paar keer 
per week geen vlees en eten zonder vlees is ook heel lekker.” 

“Ik vind het wel goed want we denken er niet bij na wat we eten dus als we op die dag geen vlees eten, we er 
meer bij na gaan denken wat we eten.” 

“Zou ik niet aan mee doen. Ik eet graag vlees.” 

“Maakt mij niet zoveel uit eigenlijk. Ik eet regelmatig vlees, dus waarom dan niet.” 

“Eigenlijk heel goed, iedereen zou 1 dag in de week een EetGeenDierendag moeten houden.” 

“Beetje raar, want de dieren zijn toch al geslacht.” 

Wanneer we vragen naar de mening over EetGeenDierendag komt er een grote variëteit aan antwoorden uit. Hieronder een aantal opvallende 

uitspraken onder de jongeren: 
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V14a. Heb je al eerder meegedaan aan EetGeenDierendag? 

V14b. Wil je dit jaar meedoen aan EetGeenDierendag? 

2. RESULTATEN 

Van de jongeren geeft 1% aan wel eens meegedaan te hebben 

aan EetGeenDierendag. Een zeer ruime meerderheid (94%) 

heeft nog nooit aan het initiatief meegedaan; de rest kan het 

zich niet herinneren (4%). Er is wat dit betreft geen sprake van 

significante verschillen tussen jongens en meisjes, noch tussen 

leerlingen van de basisschool en middelbare school.  

 

Met enige voorzichtigheid kunnen we stellen dat circa twee op 

de vijf jongeren die bekend zijn met EetGeenDierendag (let 

wel: n=17) eerder hebben meegedaan aan EetGeenDierendag 

(41%). 

 

Gevraagd of de jongeren van plan zijn dit jaar mee te doen aan 

EetGeenDierendag geeft 12% aan dit ‘zeker wel’ te zullen 

doen. Deze antwoordcategorie is in vergelijkbare onderzoeken 

een redelijk goede voorspeller van toekomstig gedrag 

gebleken. In dit geval is de naamsbekendheid van 

EetGeenDierendag kunstmatig op 100% gesteld. In de praktijk 

is de naamsbekendheid van het initiatief een stuk geringer 

(eerder genoemde 3%). We zouden kunnen stellen dat 

genoemde 12% de potentie van het initiatief aangeeft: als alle 

randvoorwaarden optimaal zijn ingevuld, zal circa één op de 

acht jongeren aan het initiatief meedoen.  

 

 

 

 

DEELNAME AAN EETGEENDIERENDAG 

De vegetarische jongeren (n=8) geven – vanzelfsprekend – significant vaker aan 
mee te doen aan EetGeenDierendag (100%) dan niet-vegetarische jongeren 
(11%). Circa een kwart van de jongeren geeft aan zeker of waarschijnlijk wel mee 
te zullen doen aan EetGeenDierendag (26%). De animo onder meisjes is 
significant groter dan onder jongens (resp. 31% en 22%). Van verschillen tussen 
leerlingen op de basisschool en middelbare school is wat dit betreft geen sprake; 
wel lijken de jongste jongeren iets gemotiveerder om aan EetGeenDierendag 
mee te doen dan de oudste jongeren. 
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Deelname EetGeenDierendag 2013 
Basis: Totale steekproef (n=504) 
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V15. Vind je dat alle Nederlanders mee moeten doen aan EetGeenDierendag? 

2. RESULTATEN 

Ongeveer drie op de tien jongeren (29%) zijn van mening dat 

alle Nederlanders mee moeten doen aan EetGeenDierendag. 

Kennelijk begint het meedoen aan het initiatief niet altijd bij 

jezelf: genoemde 29% is immers hoger dan eigen bereidheid 

om deel te nemen aan EetGeenDierendag. Wat dit betreft 

doen zich geen verschillen voor tussen jongens en meisjes, 

en ook niet tussen leerlingen van de basisschool en 

middelbare school. Wel lijken ook hier de jongste jongeren 

iets vaker te vinden dat alle Nederlanders mee moeten doen 

dan de oudste jongeren. 

 

 

 

 

DEELNAME AAN EETGEENDIERENDAG 
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V16a. Zit er in jouw lievelingsgerecht vlees of vis? 

V16b. Zou je je lievelingsgerecht willen laten staan op Dierendag? 

2. RESULTATEN 

Bij drie kwart van de ondervraagden jongeren (75%) zit er vlees of 

vis in het lievelingsgerecht. Een vijfde geeft aan dat er geen vlees of 

vis in het lievelingsgerecht zit (19%) en 6% geeft aan dit niet te 

weten. 

 

Ongeveer de helft van de jongeren die aangeven dat er vlees of vis 

in het lievelingsgerecht zit (46%) is bereid dit op Dierendag te laten 

staan. Een derde is niet bereid het lievelingsgerecht met vlees of vis 

te laten staan (30%). Een kwart van de jongeren geeft aan het niet 

te weten (24%). 

 

Meisjes (52%) zijn vaker bereid het lievelingsgerecht te laten staan 

dan jongens (40%). 

LIEVELINGSGERECHT EN DIERENDAG 

40% 

52% 

46% 

33% 

27% 

30% 

28% 

21% 

24% 

Jongens

Meisjes

Totaal

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja Nee Weet ik niet

  

Bereidheid lievelingsgerecht te laten staan op 
Dierendag 

Basis: Vlees/vis in lievelingsgerecht (n=377) 
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V17. Bij welke van deze dieren heb je we eens gedacht: ‘Ik wil dit dier liever niet eten’: 

V18. Vind je het raar dat we varkens en kippen anders behandelen dan onze huisdieren? 

2. RESULTATEN 

Wanneer er aan de jongeren gevraagd wordt welke dieren ze zielig 

vinden om te eten staan het konijn (55%) en het paard (52%) 

bovenaan. Meisjes noemen het konijn vaker (60%) dan jongens 

(50%). Ook wordt het konijn door jongeren op de basisschool (60%) 

vaker genoemd dan jongeren op de middelbare school (52%). 

 

Ruim een derde noemt de eend (38%), het lam (36%) en ongeveer 

een derde de geit (32%). 

 

De ‘reguliere’ dieren uit de vee-industrie worden opvallend weinig 

genoemd: varken (10%), koe (6%) en kip (5%). 

 

Een kwart van de jongeren (23%) geeft aan nog nooit gedacht te 

hebben dat het zielig is een specifiek dier te eten. 

 

Een derde geeft aan het raar te vinden dat varkens en kippen 

anders behandeld worden dan huisdieren (32%). Tevens een derde 

geeft aan dit niet raar te vinden (35%) en het overige deel (33%) 

weet het niet. 

 

ETEN VAN DIEREN 
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