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Nederlanders krijgen grijze haren van financiën,
gezondheid en hun kinderen

Nederlanders maken zich het meeste zorgen over hun financiën,
gezondheid en de kinderen. Dat blijkt uit een onderzoek in
opdracht van ING waarin de vraag centraal staat: Waar krijgt u
grijze haren van? Er zijn wel duidelijke verschillen. Mannen
krijgen vaker grijze haren van hun pensioen dan vrouwen. En 18-
34 jarigen krijgen vaker grijze haren van hun financiën, terwijl 35-
49 jarigen vaker grijze haren krijgen van hun kinderen. 65-
plussers krijgen vaak grijze haren van hun gezondheid.

Opgroeiende kinderen
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Opgroeiende kinderen zijn een belangrijke oorzaak voor ‘grijze haren’ bij ouders. Bij kinderen

van 0-2 jaar krijgen jonge ouders vooral grijze haren van hun (eigen) slaapgebrek, ongelukken,

het gevoel geleefd te worden en de grip op hun leven kwijt te zijn en huilbuien of driftbuien (van

de kinderen). Bij peuters (3-6 jaar) krijgen vaders en moeders vooral grijze haren van de

ongelukken. Ook hebben zij zorgen over de opvoeding en de ontwikkeling van hun kind. En

huilbuien en driftbuien van peuters bezorgen nog steeds 15% van de ouders grijze haren.

Bij kinderen van 7 tot 11 jaar is de verslaving aan mobiele apparaten een bron voor grijze haren,

gevolgd door de groei en ontwikkeling van het kind en de kans op ongelukken. Bij kinderen op

de middelbare school (12-17 jaar) houden het internetgedrag, de schoolprestaties en de

verslaving van de kinderen aan mobiele apparaten hun ouders wakker.

Bij kinderen van 18 jaar en ouder maken ouders zich vooral druk om hun uitgavenpatroon,

direct gevolgd door de partner van hun kind. Ook gebruik van alcohol/drugs en bijbaantjes of

de carrière zijn een reden voor zorgen. Overigens geeft 41% van de ouders met kinderen van

boven de 18 jaar aan geen grijze haren te krijgen van hun kinderen.

Zeurende collega’s en wereldproblemen

Werkenden krijgen het vaakst grijze haren van hun collega’s. Het gaat dan om gebrek aan

collegialiteit, zeurende collega’s en luiheid. Mannen maken zich vaker druk om trage

beslissingen binnen het bedrijf. Als ze denken aan wereldproblemen dan krijgen 45% van de

Nederlanders grijze haren van terrorisme. Ruim een derde van de 65-plussers krijgt grijze

haren van president Trump. 50-plussers maken zich meer zorgen over de

vluchtelingenproblematiek, dan jongere Nederlanders.

Financiële zaken

35% van de Nederlanders krijgt grijze hare van de lage rente op hun spaarrekening. Ook

belastingaanslagen en hun pensioenzaken houden Nederlanders bezig. Opvallend is dat mensen

tussen 18-34 jaar zich veel meer dan anderen zorgen maken over hun eigen uitgavenpatroon.

Rationale onderzoek

Het onderzoek Waar krijgt u grijze haren van is in september 2017 uitgevoerd door Panel

Inzicht in opdracht van ING Nederland onder een representatieve steekproef van 1.000

respondenten van 18 jaar en ouder.



OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

ING migration
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