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De maand december is weer in aantocht en daarmee ook de kerstdagen. In dit onderzoek wordt in kaart 
gebracht hoe men Kerstmis het liefst viert, met een focus op het kerstdiner. Met wie viert men het kerstdiner 
normaal gesproken en hoe verwacht men het dit jaar te vieren? Wat staat er op het menu en hoe wordt het 

diner voorbereid? 

Het onderzoek is uitgevoerd in de WE ♥ VIDEO-community. RTL’s eigen panel bestaande uit zo’n 700+ leden tussen de 18 en 54 jaar. 

Het veldwerk heeft gelopen in oktober en in totaal hebben 101 community-leden de vragenlijst ingevuld.

Kerst insights 2020



74% verheugt 
zich op het 
kerstdiner, 
ondanks de 
verwachting dat 
corona een grote 
invloed gaat 
hebben op kerst

74%

75%

16%

9%

10%

16%

Ik verheug mij op het kerstdiner

Ik verwacht dat corona een grote invloed gaat
hebben op de kerst van dit jaar

Eens Neutraal Oneens



65% heeft de 
afgelopen jaren 
met minimaal 6 
personen aan 
het kerstdiner 
gezeten

Vraag: Als je terugdenkt aan de kerstdiners van de afgelopen 
drie jaar, met hoeveel mensen eet je dan gemiddeld?

1%

2%

4%

29%

45%

14%

5%

Ik vier geen kerst

Alleen

Met 2 personen

Met 3 t/m 5 personen

Met 6 t/m 10
personen

Met 11 t/m 15
personen

Meer dan 15 personen



44% is van plan 
kerst op 
dezelfde manier 
te vieren als 
voorgaande 
jaren, ondanks 
de huidige 
corona-
maatregelen.

Vraag: We weten nu nog niet hoe lang de huidige corona-maatregelen van kracht blijven. Maar stel nou dat de 
huidige maatregelen ook nog gelden met kerst. Hoe denk jij dan de feestdagen door te brengen?

7%

10%

16%

23%

44%

Eten langsbrengen bij familie en
vrienden

Online kerstvieren door te
facetimen/beeldbellen met familie

en vrienden

Alleen met eigen gezin/huishouden

Kerst uitspreiden over meerdere
dagen zodat je toch iedereen kunt

zien

Geen verandering t.o.v. voorgaande
jaren



Inspiratie voor het 
kerstdiner komt uit 
verschillende hoeken; 
magazine van supermarkt 
is het populairst.

De meeste mensen vinden het niet lastig om 
inspiratie op te doen voor het kerstdiner. Slechts 
16% geeft aan hier wel moeite mee te hebben.

Magazines van supermarkten, Google en 
kookboeken zijn populaire inspiratiebronnen voor 
het kerstdiner. Ook geven veel mensen aan dat ze 
elke kerst dezelfde gerechten eten of dezelfde 
familie recepten gebruiken. 

Vraag: Stel dat je het kerstdiner (deels) gaat koken, waar haal je dan veelal de 
inspiratie voor de gerechten vandaan?

4%

5%

5%

7%

8%

9%

15%

24%

25%

34%

39%

45%

47%

Betaald magazine

Online magazine

TV reclame

Foodblog

YouTube

Pinterest

Instagram/Facebook

TV programma

Site/app van een supermarkt

Een recept van vrienden/familie

Kookboek

Google (zoekmachine)

Magazine van een supermarkt



Vlees blijft voor 
velen een heel 
belangrijk 
onderdeel, van 
het kerstdiner.

Vraag: Als je denkt aan het kerstdiner, wat is dan het eerste ingrediënt of gerecht dat in je opkomt?



Bij het kerstdiner 
wordt geen 
rekening gehouden 
met de 
hoeveelheid 
calorieën

Wel vindt 39% het 
belangrijk dat het 
kerstdiner gezonde 
ingrediënten bevat

39%

69%

38%

22%

23%

9%

Ik vind het belangrijk dat het kerstdiner
gezonde ingredienten bevat

Ik vind dat calorieën geen rol spelen met
kerst

Eens Neutraal Oneens



Het kerstdiner vindt bij 
de meeste mensen 
gewoon thuis plaats 

De meerderheid kiest 
voor een gangendiner in 
plaats van gourmetten 
of fonduen. Daarbij zijn 
snelle en vertrouwde 
recepten het populairst

Meer dan de helft kiest  
ervoor om geen 
alcoholische dranken te 
drinken tijdens het 
kerstdiner

Ik houd van…

Ik gebruik het liefst een…

Het kerstdiner bestaat meestal uit…

Het liefst vier ik het kerstdiner…

Bij het kerstdiner drink ik meestal…

41%

59%Snelle recepten

Uitgebreide recepten

46%

54%Vertrouwd recept

Nieuw recept

38%

62%

Gourmet of fondue

Een gangendiner

6%

34%

58%

In een vakantiehuisje

In een restaurant

Bij iemand thuis

Thuis

44%

56%Non-alcoholische dranken

Alcoholische dranken



Het budget voor 
het kerstdiner 
wisselt sterk

48% geeft aan 
bereid te zijn 
meer dan €100 
uit te geven aan 
het diner

7%

22%

13%

11%

14%

14%

9%

4%

5%

2%

Minder dan 25 euro

25 tot 50 euro

50 tot 75 euro

75 tot 100 euro

100 tot 125 euro

125 tot 150 euro

150 tot 175 euro

175 tot 200 euro

200 tot 300 euro

Meer dan 300 euro

Vraag: Hoeveel ben je bereid om totaal uit te geven aan 
het kerstdiner?



Men besteedt 
veel tijd aan het 
bereiden van het 
kerstdiner

De meeste 
mensen staan 
langer dan 1,5 
uur in de keuken.

Vraag: Hoeveel tijd besteed je normaal gesproken aan 
maken van het kerstdiner?

14%

2%

14%

13%

32%

25%

Ik maak geen
kerstdiner

Minder dan 30
minuten

30 tot 60 minuten

1  tot 1,5 uur

1,5 tot 2 uur

Meer dan 2 uur



DE VOORBEREIDING VOOR HET KERSTDINER
• Kosten nog moeite worden gespaard voor het bereiden van het kerstdiner; men is 

bereid om meer dan 1,5 uur in de keuken te staan en 48% geeft meer dan 100 euro uit 
aan de benodigde ingrediënten.

• De meeste mensen geven de voorkeur aan vertrouwde (familie)recepten voor het 
kerstdiner, maar tijdschriften van supermarkten, Google en kookboeken worden ook 
veel gebruikt om inspiratie op te doen voor het diner.

OP HET MENU
• Voor de meeste mensen bestaat het diner uit meerdere gangen, met een vleesgerecht 

in de hoofdrol. Ook kiest 38% ervoor om aan tafel te koken in de vorm van gourmetten 
of fonduen. 

• Men houdt bij het kerstdiner geen rekening met het aantal calorieën van de maaltijd.
• Daarnaast geeft 39% aan dat ze het belangrijk vinden dat het kerstdiner gezonde 

ingrediënten bevat

HET GEZELSCHAP
• Het kerstdiner wordt doorgaans thuis gevierd met een groep van 6 of meer vrienden of 

familieleden.
• Men verwacht dat de coronamaatregelen een grote invloed zullen hebben op de 

manier waarop kerst wordt gevierd. Maar desondanks verwacht 44% het kerstdiner op 
dezelfde manier te vieren als voorgaande jaren.



Het onderzoek in deze presentatie is uitgevoerd in de WE ♥ VIDEO-community. 
RTL’s eigen panel bestaande uit zo’n 700+ leden tussen de 18-54 jaar. Dit panel biedt ons waardevolle, 

kwalitatieve inzichten, die we gebruiken voor creatie, proposities en algemene insights. 

Ad Alliance biedt de mogelijkheid om ook jouw vragen kosteloos mee te nemen in de community. Wil je weten 
hoe consumenten denken over jouw uiting, ontwikkelingen in de markt of bepaalde content?

Of heb je andere specifieke vragen?  Mail ze naar: amy.wittmaekers@adalliance.nl

.

We       Video Community
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