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Deze gids is ontstaan naar aanlei-
ding van een behoeftebevraging 
rond gezonde voeding in sociale 
voedselvoorzieningen die het 
Vlaams Instituut Gezond Leven 
uitvoerde in 2018-19. 
85 medewerkers van sociale 
voedselvoorzieningen vulden een 
online vragenlijst in en medewer-
kers van een 12-tal voorzieningen 
werden geïnterviewd door een 
studente voeding- en dieetkunde. 
Uit de resultaten blijkt dat de me-
dewerkers o.a. behoefte hebben 
aan adviezen en tips rond bud-
getvriendelijke, gezonde voeding 
voor hun klanten. 

Ze is in de eerste plaats gericht 
naar medewerkers van sociale 
voedselvoorzieningen. In de 
tweede plaats kunnen ook lokale 
gezondheids- of welzijnsambte-
naren met deze brochure aan de 
slag. We vragen  jullie graag hoe 
jullie de brochure ervaren: zo kun-
nen we ze regelmatig updaten 
op basis van jullie feedback en 
input. Ook overwegen we om op 
langere termijn een eenvoudigere 
en kortere versie te maken voor 
jullie klanten. Onze contactgege-
vens om feedback te bezorgen 
vind je achteraan deze publicatie.

voor wie is
deze brochure?

Waarom deze 
brochure?
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Gezonde voeding, 
te complex?

Veel mensen zien het bos door de bomen niet meer 
als het over − vaak tegenstrijdige – voedingsadvie-
zen gaat. Dat kan verwarrend zijn voor jullie klanten, 
maar ook voor jullie als medewerkers. De voedings-
driehoek geeft eenvoudig de basisprincipes van 
gezond en milieuverantwoord eten weer. We eten 
best vooral voedingsmiddelen uit de donkergroene 
en lichtgroene zones. Producten uit de rode bol 
buiten de driehoek beperk je beter zoveel mogelijk.

Lees meer over de voedingsdriehoek en zijn 
verschillende voedingscategorieën.

Er bestaan tal van ondersteunende materialen 
over de voedingsdriehoek: van posters over place-
mats tot een filmpje. Via de webshop van Gezond 
Leven kan je gedrukte materialen van de voe-
dingsdriehoek gratis bestellen − je hoeft alleen de 
verzendkosten te betalen. 

Een affiche van de voedingsdriehoek is bijvoor-
beeld een ideale gespreksstarter om het met je 
klanten te hebben over hun eetgewoonten, welke 
voedingsmiddelen uit de voedingsdriehoek ze vaak 
en minder vaak eten, hoe ze hun eetgedrag kunnen 
veranderen …

Verder hebben we richtlijnen opgesteld voor een 
gezond aanbod op het werk, gericht op volwasse-
nen. Er bestaan ook richtlijnen voor lokale diensten-
centra, meer gericht op ouderen. In het najaar 2020 
volgen gelijkaardige richtlijnen voor sociale voed-
selvoorzieningen.

Meer lokale ondersteuning nodig ivm thema voe-
ding en andere gezondheidsthema’s? Schakel de 
hulp van jouw Logo in.

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/materialen
https://www.gezondleven.be/materialen?themas%5B%5D=voeding
https://www.gezondleven.be/settings/gezond-werken/gezond-en-evenwichtig-eten-op-het-werk/wat-is-een-voedingsbeleid-op-het-werk/omgevingsinterventies
https://www.vlaamse-logos.be/
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Gezonde voeding, 
= dure voeding?
Uit de Belgische Voedselconsumptiepeiling van 2014-15 bleek dat mensen met een 
lager opleidingsniveau1  vaker een BMI boven de 25 hebben (BMI tussen 25 en 30 = 
overgewicht; BMI hoger dan 30 = obesitas) en er ongezondere eetgewoonten op na-
houden. Ze eten minder fruit, meer rund- en varkensvlees en ze drinken vaker elke dag 
gesuikerde frisdranken. Ook eten ze minder vaak 2 of meer maaltijden per dag samen 
met hun gezin, terwijl dit voor kinderen net belangrijk is om gezonde eetgewoontes aan 
te leren.

Waarom eten mensen in maatschap-
pelijk kwetsbare situaties ongezonder?
Bij mensen in armoede denken we in de eerste plaats aan de eviden-
te drempels die hun toegang tot gezonde voeding versperren, zoals 
financiële beperkingen en vaak een geringere (voedingsinhoudelijke) 
voorkennis. 

Maar er zijn meer drempels. Gezond eten met een beperkt budget 
is mogelijk, maar het vraagt wat planning, tijd en moeite. Mensen 
moeten

• tot in de (juiste) winkel(s) geraken;

• de voeding naar huis kunnen vervoeren;

• genoeg plaats hebben om de aangekochte voeding te bewaren. 
Wie thuis een koele, droge kelder heeft, zal bijvoorbeeld grotere 
en vaak goedkopere verpakkingen van voedingsmiddelen kunnen 
kopen;

• de juiste apparaten en materialen hebben om thuis de voeding klaar 
te kunnen maken; 

• voldoende toegang hebben tot water, gas en elektriciteit.

Al die zaken zijn niet evident voor mensen in 
armoede die een klein appartement huren waar geen diepvries of 
degelijk keukengerei is en met bijvoorbeeld een budgetmeter. 

Ook is koken op een 1- of zelfs 2-pits vuur niet evident wanneer je én 
aardappelen én groenten én vis wil klaarmaken. Of wat als het 
krediet van je budgetmeter is opgebruikt? Dan heb je nog maximum 
10A stroom oftwel 2300 watt ter beschikking. Daarmee kook je niet 
op 2 pitten terwijl je oven en frigo ook nog aanstaan.

1 In dit onderzoek van Sciensano, het vroegere Belgische Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, 
wordt opleidingsniveau als maatstaf voor maatschappelijke kwetsbaarheid gebruikt.



Naast deze materiële drempels kunnen mensen in 
een maatschappelijk kwetsbare situatie ook belang-
rijke immateriële drempels ervaren. Ze hebben  

• vaak een gebrek aan de juiste vaardigheden; 

• moeite om op lange termijn te plannen;

• een tekort aan zelfvertrouwen; 

• weinig of geen rolmodellen in hun omgeving; 

• het gevoel dat ze weinig vat op hun omgeving 
hebben.

“Gezond kunnen leven vraagt een 
strategisch langetermijnsperspectief op je lijf. 

Armoede maakt dat vaak onmogelijk omdat 
het je dwingt op korte termijn te overleven.”  

 Lichaamssocioloog Dieter Vandebroeck van de VUB in De Standaard, 
10 mei 2019

“Schaarste neemt bezit van 
je geest, mensen handelen 
anders bij een gevoel van 
schaarste.” 

Amerikaans gedragswetenschapper 
Eldar Shafir, co-auteur van het boek 
Schaarste (2013)

Psychologie van de 
schaarste 
Om deze materiële en immateriële drempels beter 
te kunnen begrijpen en waarom ze zo’n grote im-
pact hebben op de dagelijkse realiteit van mensen 
in armoede is het concept ‘psychologie van de 
schaarste’ belangrijk. Dit concept verwijst naar het 
feit dat het managen van tekorten flink wat van 
iemands denkvermogen opslokt. Schaarste zorgt 
ervoor dat je veel harder moet nadenken over alle-
daagse beslissingen. Je ontwikkelt een tunnelvisie, 
je krijgt een eenzijdige focus op het schaarstepro-
bleem. Deze psychologie van de schaarste werd in 
2013 voor het eerst zo benoemd door psycholoog 
Eldar Shafir en econoom Sendhil Mullainathan in 
hun boek ‘Schaarste, hoe gebrek aan tijd en geld 
ons gedrag bepalen’.  

6



“Continu piekeren eist z’n tol. Je bent emotioneler en 
hebt jezelf minder in de hand,  zeggen Shafir en 

Mullainathan daarover. Bovendien vereist wilskracht 
flink wat cognitieve kracht, maar die heb je juist 

minder, omdat je zoveel mentale kracht kwijt bent 
aan het managen van je schaarste.” 

Een genuanceerde toelichting bij het boek door een medewerker van het 
Vlaamse Netwerk Tegen Armoede (zij vertegenwoordigen de 59 verenigingen 

waar armen het woord nemen) vind je hier. 

Deze tunnelvisie ontstaat doordat de ervaring 
van schaarste leidt tot een directe afname van de 
zogenaamde ‘mentale bandbreedte of mentale 
ruimte’. Dat is het vermogen om aandacht op te 
brengen, om goede beslissingen te nemen, om 
vast te houden aan plannen en om verleidingen te 
weerstaan. Deze ervaring van schaarste kan er zo 
voor zorgen dat je geen ruimte meer hebt in je 
hoofd om je bezig te houden met gezondheid of 
gezond eten. Bij een gevoel van schaarste wordt 
elke beslissing voorafgegaan door een zorgvuldig 
wikken en wegen, bijvoorbeeld: ‘nu ja zeggen tegen 
de kinderen om samen naar het zwembad te gaan, 
kan betekenen dat ik op het einde van de maand 
geen gezonde maaltijd meer op tafel kan zetten’. 
Het concept van de psychologie van schaarste licht 
de Nederlandse Nemo Kennislink verder toe: 
  

7

https://sociaal.net/boek/schaarste/


Als medewerker kan je de materiële en immateriële drempels natuurlijk niet zomaar weghalen. 
Maar je kan wel op verschillende manieren helpen om ze te verlagen:

Eén ding doen jullie al: de klanten die jullie sociaal restaurant/sociale kruidenier bezoeken of naar de 
voedselbedeling komen, betalen minder dan wanneer ze in een gewone supermarkt winkelen of op res-
taurant zouden gaan. De financiële drempel is dus verlaagd. Verder in deze brochure volgen concrete tips 
voor jullie klanten om gemakkelijker gezond en budgetvriendelijk te winkelen én koken. Sommige tips zijn 
misschien nuttig om jullie menusamenstelling of winkelaanbod te herbekijken. Of om de plaatsing van de 
producten in de winkel te veranderen of de samenstelling van het voedselpakket te wijzigen.

Ook de kennis en vaardigheden van jullie klanten 
kunnen jullie mee versterken. Hoe?

• Geef zelf het goede voorbeeld: drink bv. kraan-
water in het sociaal restaurant.

• Geef laagdrempelig en onopvallend advies door 
bv. de (gezondheids)voordelen van een voedings-
middel of gerecht dat de klanten zelf kozen te 
belichten.

• Verwijs jullie klanten door naar andere organisa-
ties die hen het zelf vaker koken kunnen ver-
gemakkelijken. Denk aan kringwinkels of twee-
dehandswinkels voor kookapparaten. Zo is een 
microfgolfoven handig om groenten te bereiden, 
een waterkoker versnelt het werk … 

Ervaar je als medewerker in een sociale voedsel-
voorziening drempels die jij of je organisatie niet 
zelf kan wegwerken? Ga dan in dialoog met de 
lokale en bovenlokale overheid en zoek in samen-
werking met hen naar duurzame oplossingen.

Hoe help je jullie klanten 
maximaal verder?

8

Als medewerker van een sociale voedselvoorzie-
ning sta je er echt niet alleen voor. Eerst en vooral 
is er het gemeente- en OCMW-bestuur van de 
gemeente of stad waarin je actief bent. In hun 
meerjarenplan staan ongetwijfeld ook zaken rond 
toegankelijkheid en betaalbaarheid. Ook zij zoeken 
in het kader van het lokaal sociaal beleid en voor 
hun preventief gezondheidsbeleid samenwerking 
en daar kan jij hen bij helpen en omgekeerd. Een 
winwin dus. 

Daarenboven maken zij meer dan waarschijnlijk 
gebruik van de materialen van Gezonde Gemeen-
te om die samenwerking vorm te geven. Dit zijn 
materialen waar ook jij als medewerker van een 
sociale gezondheidsvoorziening mee aan de slag 
kan Alleen ga je snel. Maar samen geraak je verder.

We hopen vooral dat deze info jullie helpt om de 
leefwereld van armoede – en dan specifiek voor het 
thema gezonde voeding – beter te ‘begrijpen’. Zo 
zullen jullie de klanten makkelijker kunnen stimule-
ren om vaker te kiezen voor betaalbare en gezonde 
voeding. Ook helpt het jullie misschien om begrip 
te tonen en op een goede manier te reageren bij 
eventuele weerstand tegen de budgetvriendelij-
ke en gezonde voedingstips die verder aan bod 
komen.

https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/materialen-om-een-preventief-gezondheidsbeleid-uit-te-bouwen
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Wat betekent ‘betaalbaar’? 
En voor wie?

5 euro voor 3 gangen: dat kan nog te veel zijn voor veel klanten. Sommigen onder 
hen willen misschien wel vaker naar het sociaal restaurant komen, maar kunnen dat 
financieel niet … Bekijk wat mogelijk is en bespreek dit eventueel met het Sociaal Huis. 
Sommige klanten komen misschien alleen als er frietjes op het menu staan. Pols bij hen 
waarom ze net dán komen. Willen ze zeker zijn dat zij of hun kinderen het gerecht zullen 
lusten omdat ze anders het gevoel hebben dat ze hun (weinige) centen verspillen? Of 
hebben ze thuis geen friteuse of diepvriezer en is dit voor hen de enige betaalbare kans 
om frietjes te eten?

eten om (even) te vergeten

Eten kan voor mensen in armoede een verzetje zijn: een 
van de weinige pleziertjes die ze zich  kunnen veroorloven. 
Maar helaas worden de minder gezonde gerechten en snacks 
vaak gekoppeld aan dat genieten en zichzelf een beetje 
verwennen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat ouders in 
armoede sneller toegeven aan het gezeur van hun kinderen 
om frisdrank en chips. De onderzoekers verklaren dat als 
volgt: ouders in armoede moeten zowat op alles nee zeggen: 
geen nieuwe schoenen, geen uitstap naar het pretpark, geen 
verjaardagsfeestjes van klasgenootjes omdat er geen geld 
is voor een mooi cadeau. Nee zeggen is een routine. En het 
spreekt voor zich dat nee zeggen tegen je kinderen emotio-
neel moeilijk is en ouders het gevoel geeft tekort te schieten. 
Maar dan zijn er die chips, frietjes of dat frisdrankje waar 
hun kind altijd om zeurt. Ouders weten dat dit niet gezond 
is, maar op die vraag kunnen ze wel makkelijker (eens) ja 
zeggen. Zelfs in moeilijke tijden is er vaak wel een euro voor 
chips of frisdrank. Ouders vinden het fijn als ze een verzoek 
van hun kind positief kunnen beantwoorden. En voor de 
kinderen is het een tastbaar bewijs dat hun ouders voor hen 
zorgen en zich over hen ontfermen. (De volledige bespre-
king van dit Amerikaanse onderzoek staat op de website van 
ArmenTeKort vzw.) 

https://www.armentekort.be/blog/waarom-eten-arme-kinderen-vaak-ongezond
https://www.armentekort.be/blog/waarom-eten-arme-kinderen-vaak-ongezond


In de sociale kruidenier help je sommige klanten echt goed verder als 
je hen duidelijk maakt welke prijs zij voor een voedingsmiddel moe-
ten betalen, welke producten van het aanbod eventueel gratis zijn en 
hoeveel van die gratis producten ze mogen meenemen. 

Het is heel moeilijk om als medewerker in te schatten wat wel en wat 
niet betaalbaar is voor een specifieke klant. Want betaalbaarheid is 
deels een subjectieve ervaring. De betaalbaarheid van een activiteit 
wordt mee bepaald door de voordelen die iemand erbij ervaart: je kan 
bijvoorbeeld eens samen in de warmte eten, met iedereen aan tafel 
zitten, je kinderen onder toezicht wat verderop laten spelen, deugd 
ondervinden van dat ‘uit eten gaan’, fijn babbelen en een koffietje 
drinken met de vrijwilliger en met andere klanten van de sociale krui-
denier … 

Luister daarom met een open houding naar je klanten, stel voorzich-
tig vragen. Laat je veronderstellingen over de klant die voor jou staat 
los. Dat is de beste manier om beetje bij beetje meer inzicht te krijgen 
in de situatie van die klant. En zo zal je beter kunnen inschatten welk 
advies en welke hulp die klant echt kan gebruiken.

Tips om budgetvriendelijk 
en gezond te winkelen 

Hieronder vind je enkele kant-en-klare tips voor 
jullie klanten om budgetvriendelijk en gezond te 
winkelen en te koken. Het zijn algemene tips. Dus 
niet alleen voor wanneer ze jullie sociale kruidenier 
of sociaal restaurant bezoeken, of gebruik maken 
van de voedselbedeling. De tips kunnen hen helpen 
om voor minder centen gezonde keuzes te maken 
in het reguliere winkelaanbod. We hebben tips voor 
vóór, tijdens en na het winkelen. 

De taal die we gebruiken is misschien niet 
genoeg aangepast voor (een deel van) jullie 
klanten. Jullie kennen jullie klanten het best 
en kunnen hun taalniveau dan ook het best 
inschatten. Dus pas gerust aan zodat het voor 
hen begrijpelijker wordt. De tips zijn hier chro-
nologisch geordend, maar je hoeft ze natuur-
lijk niet in die volgorde mee te geven. 
Zo is een planning maken misschien hoog-
drempelig voor sommigen. 
Kijk welke tips haalbaar zijn voor jullie klanten 

en bied die dan gerust eerst aan.  
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maak een plan 
Als je weet wat je nodig hebt in de winkel en wat niet, zal je er min-
der snel onnodige dingen kopen. Zo vermijd je een dure rekening 

én voedselverspilling. Dus: probeer te plannen!

Tips vóór je gaat winkelen

• Een weekmenu is handig: zo 
moet je wekelijks maar één keer 
plannen en maar één keer naar 
de winkel. Denk aan wat je nog 
in huis hebt wanneer je je week-
menu opmaakt. En hou rekening 
met wat je kan bewaren (Hoe 
groot is je koelkast/diepvries?) 
en met het keukengerief en de 
apparaten die je thuis hebt.

• Maak een boodschappenlijstje 
(met hoeveelheden) op basis 
van je weekmenu en vul aan 
met wat je nog nodig hebt. Trek 
met je lijstje naar de winkel en 
probeer je eraan te houden.

• Pluis aanbiedingen uit: wie 
weet staat er iets dat je lekker 
vindt in promo. Om te vermij-
den dat je dingen moet weg-
gooien koop je best alleen wat 
je nodig hebt en/of waarvan 
je weet dat je het tijdig kan 
opeten en/of goed kan bewaren 
voor later.
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https://www.gezondleven.be/files/voeding/Gezond-Leven-2017-gezond-weekmenu.pdf
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Gezond-Leven-2017-gezond-boodschappenlijstje.pdf


wat zet je op je 
boodschappenlijstje?

Gezond en budgetvriendelijk koken en kopen: wat betekent dat 
concreet? Enkele tips: 

• Drink kraanwater in plaats van 
flessenwater. Beter voor je por-
tefeuille, je afvalberg (minder 
verpakkingen) én je rug: want je 
moet minder zeulen met zware 
flessen. In België is water van 
de kraan geleverd door drink-
watermaatschappijen perfect 
drinkbaar. Het drinkwater wordt 
hier heel vaak gecontroleerd en 
is van goede kwaliteit. Graag 
water met een smaakje? Voeg 
eens het volgende toe:
- vers citroen- of limoensap
- muntblaadjes
- komkommer
- stukjes (diepvries)fruit zoals 

frambozen, besjes ...
-  sinaasappel, pompelmoes …

• Kies producten van ’t seizoen. 
Seizoensgroenten en -fruit sma-
ken beter én zijn voordeliger. 
Deze kalender toont wanneer 
welke groenten en vruchten 
het lekkerst én het goed-
koopst zijn.

• Diepvriesgroenten en -fruit 
zonder toevoegingen zijn een 
goed alternatief voor verse.  
Ze zijn snel en eenvoudig te be-
reiden, voedzaam, gemakkelijk 
te doseren, lang houdbaar en je 
verspilt minder. Voor wie thuis 
een ruime diepvries heeft, is dit 
zeker een budgetvriendelijke 
en gezonde oplossing.
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https://www.gezondleven.be/files/voeding/Gezond-Leven-2017-gezond-weekmenu.pdf
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Gezond-Leven-2017-gezond-weekmenu.pdf
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Gezond-Leven-2017-gezond-weekmenu.pdf
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Gezond-Leven-2017-gezond-weekmenu.pdf


• Kies voor ‘huismerken’. Die zijn 
soms tot 3 maal goedkoper dan 
merkproducten! En producten 
die duurder zijn, zijn niet per se 
lekkerder of van betere kwali-
teit. Soms komen ze letterlijk uit 
hetzelfde voedingsbedrijf.

• Kies vooral onbewerkte of 
licht bewerkte voeding. Verse 
groenten en vers fruit, volko-
renbrood en gekookte aard-
appelen, gedroogde bonen … 
Maar ook vis in blik, diepvries-
groenten, erwten en bonen in 
blik zijn goede keuzes: die be-
schouwen we als licht bewerkt 
voedsel. Goed om te weten: om 
groenten en bonen optimaal te 
bewaren in blik, wordt er zout 
aan toegevoegd. Spoel ze extra 
goed om een groot deel van dat 
overtollige zout te verwijderen.

• Vis in blik, zoals sardientjes, 
zalm en tonijn, of uit de diep-
vries, is vaak goedkoper dan 
verse vis en even voedzaam. 
Kies wel voor producten waar 
geen olie of saus aan is toege-
voegd.

• Eieren zijn budgetvriendelijk, 
veelzijdig, bewaren lang, én zijn 
een goede bron van eiwitten.

• Aardappelen zijn goedkoop, 
veelzijdig, bewaren lang, en 
zijn een goede bron van kool-
hydraten.

• Bruin of volkorenbrood is 
gezonder dan wit brood en kost 
evenveel en heeft een lagere 
milieu-impact. Heb je een hekel 
aan uitgedroogde sneden? 
Vermijd weggooien: bewaar het 
brood in een luchtdichte zak en 
vries brood in porties in.

• Koop niet te vaak kant-en-kla-
re voorverpakte producten. 
Producten met mooie en opval-
lende verpakkingen, voorver-
pakte voeding en kant-en-klare 
producten zijn meestal duurder. 
Want je betaalt voor élke tus-
senstap (wassen, snijden, suiker/
vet/zout toevoeging, verpakken 
…). Vaak zijn deze producten 
bovendien minder gezond. Ook 
dieetproducten, gesuikerde 
(fris)dranken, zoete en zoute 
snacks, charcuterie … zijn duur 
én overbodig in een gezond 
eetpatroon. Probeer deze 
voedingsmiddelen in beperkte 
mate te kopen en te eten: voor 
een speciale gelegenheid, 1 
keer per week voor het aperi-
tief op zaterdagavond …
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• Koop niet te veel vlees. Vlees 
is behoorlijk duur en grote 
hoeveelheden zijn niet gezond. 
Beperk daarom de hoeveelheid 
vlees die je koopt en eet. Las 
elke week enkele vleesloze 
dagen in: zet dan bijvoorbeeld 
eieren of peulvruchten op het 
menu. Als je toch voor vlees 
gaat: verkies dan wit vlees 
boven rood vlees en vers boven 
verwerkt en hou het best bij 
kleine porties: niet meer dan 
de grootte van een handpalm 
per persoon.

• Enkele alternatieven voor dat 
schijfje salami of hespenworst 
op de boterham: 

- seizoensgroenten: rauw, 
gegrild of als spread

- notenpasta, zoals 100% pinda-
kaas

- peulvruchtenspread, zoals 
hummus

- eieren, bv. hardgekookt

- kaas, zoals cottagecheese, 
mozzarella, plattekaas

- vis, bv. haring of sardientjes

- (gebakken) kip of kalkoen

- seizoensfruit: banaan, aardbei, 
perzik ...

• Peulvruchten (bonen, spliterw-
ten, linzen …) in blik zijn voed-
zaam, snel klaar en goedkoop. 
Een peulvruchtenspread is een 
lekker en gezond alternatief 
voor bewerkt vlees (charcute-
rie) op de boterham. In de win-
kel zijn deze spreads wat duur-
der, maar je kan ze makkelijk 
zelf klaarmaken (en eventueel 
invriezen). Zoek op de woorden 
‘spread’ en ‘budgetvriendelijk’ 
op het receptenplatform Zeker 
Gezond voor inspiratie. Je kan 
ook gedroogde peulvruchten 
kopen, bereiden en in kleinere 
porties invriezen.

4 TIPS VOOR
EEN GEZONDE LUNCH

2. VARIEER VOLOP MET PLANTAARDIG 
BELEG EN EET ZO WEINIG MOGELIJK 

BEWERKT VLEES

4. VOEG GROENTEN TOE

eetlepel olie mespunt 
zachte margarine

eetlepel
mayonaise

groentesoepgegrilde groenten
op je boterham

rauwe groenten 
als snack bv. kerstomaatjes 

in de brooddoos

fris slaatje
fris slaatje

1. KIES VOOR VOLKOREN 
GRAANPRODUCTEN

3. KIES VOOR GEZONDE VETSTOF

?

https://www.zekergezond.be/tabs/home
https://www.zekergezond.be/tabs/home


zo hou je het betaalbaar
Dankzij je boodschappenlijstje weet je wat je nodig hebt. Maar in 
de winkel zelf moet je ook kiezen. Met de volgende tips hou je die 

keuzes budgetvriendelijk:

Tips tijdens het winkelen

• Kijk op de onderste en/of 
hoogste rekken in de winkel. 
Producten die op ooghoogte 
staan, zijn dikwijls duurder dan 
minder zichtbare producten. 
Meestal staan merkproducten 
net voor je neus, terwijl huis-
merken of witte producten 
lager of hoger staan.

• Vergelijk producten op  
basis van hun prijs per kg/liter. 
Een potje natuuryoghurt van 
100 gram en eentje van 250 
gram moet je natuurlijk niet ver-
gelijken op basis van de prijs: 
normaalgezien is het eerste het 
goedkoopste. Maar misschien 
is de tweede yoghurtsoort wel 
goedkoper per kilo. Het bekij-
ken waard! 

 Hoeveel een product per kilo/
liter kost, vind je in kleine 
lettertjes op het etiket in het 
rek. Véél in één keer kopen is 
vaak goedkoper, maar zorg dan 
dat je alles zeker kan bewaren 
of verwerken. Zit je toch met 
restjes, zoals van groenten? 
Voeg die dan toe in een soep, 
pastasaus of stoofpotje.

• Gaan winkelen net voor de 
winkel sluit of de markt stopt, 
kan voordelig zijn. Want dan 
vind je de producten die bijna 
vervallen meestal in ‘snelver-
koop’, tegen zachte prijzen. 
Interessant is dat. Maar koop 
alleen die producten waarvan je 
weet dat je ze vóór de vervalda-
tum kan opeten.
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• Ga winkelen met een volle 
maag. Zo zal je superaanbie-
dingen op snoeprepen, chips of 
andere zoute en zoete snacks 
makkelijker links kunnen laten 
liggen. Ga je toch voor iets 
ongezonds? Kies dan voor een 
kleinere verpakking.

• Winkelen is leuker als dat op 
het gemak kan. Als je alléén 
je boodschappen doet, zonder 
(klein)kinderen, kan je rustiger 
nadenken over wat je wel of 
niet moet kopen. Dus ga alleen 
winkelen als dat kan.

• Waar winkel je best? Ver-
ken de winkels in je buurt. 
Vergelijk hun assortiment en 
prijzen. Neem eens een kijkje 
in een buurtsupermarkt, bij de 
plaatselijke kruidenier of op de 
wekelijkse markt: vaak zijn verse 
groenten en fruit daar goedko-
per.

• Blijf op je hoede voor super-
promo’s. Megakortingen op 
chocolade, 1 kilo vlees kopen = 
1 kilo vlees gratis … Misschien 
interessant op het eerste 
gezicht: maar heb je die pro-
ducten wel nodig in zo’n grote 
hoeveelheid? Kan je ze gebrui-
ken, bewaren? Bulkpromo’s op 
vlees kunnen voordelen bieden, 
maar alleen als je genoeg plaats 
in het diepvriesvak hebt. En 
de promo op die koeken die je 
(klein)kinderen graag lusten is 
ook mooi meegenomen. Maar 
alleen als je de voorraad kan 
bewaren op een plek waar die 
koekjesfans ze niet zien.
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Tips na het winkelen
nog wat tips om voedselverlies

te voorkomen: 

• Zet gerechten met verse 
producten en ingrediënten die 
niet superlang houdbaar zijn 
de dagen na het winkelen op je 
menu. Vries overschotten in om 
te eten op ‘restjesdag’.

• Ga creatief aan de slag met 
restjes: overschotjes van groen-
ten kan je makkelijk verwerken 
in een soep, stoofpotje of in pa-
stasaus. Heb je nog een tomaat 
of wortel over? Gebruik die als 
aanvulling bij je broodbeleg. 
Overrijp fruit kan je verwerken 
in een smoothie of milkshake, 
of je kan er kraanwater mee op 
smaak brengen.

houdbaarheidsdatum 
onder de loep

Weten tot hoe lang je een product daadwerkelijk mag eten, is na-
tuurlijk interessant. Op verpakkingen van voedingsmiddelen vind je 
twee soorten houdbaarheidsdata terug: ‘te gebruiken tot’ (TGT) 
of ‘ten minste houdbaar tot’ (THT). Er is een belangrijk verschil. 

‘Te gebruiken tot’ (TGT) staat op producten die 
snel bederven, zoals verse (rauwe) vis, vers (rauw) 
vlees en bereide schotels. De TGT-aanduiding is de 
allerlaatste datum waarop je het voedingsmiddel 
mag consumeren. De TGT-datum geeft aan dat 
het product tot dan veilig te gebruiken is, daarna 
kunnen er risico’s voor de gezondheid optreden. 
Dat komt omdat bij verse vis en vers vlees bacteriën 
snel kunnen groeien, het zogenaamde microbiologi-
sche bederf. Is het voedingsmiddel over de TGT-da-
tum, geopend of ongeopend, gooi het dan meteen 
weg. Heb je een product dat bijna bederft maar kan 
je het niet meer opeten vóór de TGT-datum? Steek 
het dan in de diepvries en ontdooi en verwerk het 
wanneer je wel tijd hebt. Verder geven we enkele 
tips i.v.m. het juist ontdooien van diepvriesproduc-
ten.
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Bij producten met een ‘ten minste houdbaar 
tot’-datum ligt het anders. De THT-datum is een 
kwaliteitsgarantie, het is een datum van minimale 
houdbaarheid. Als het product over die datum is, 
betekent dit niet noodzakelijk dat het niet meer 
veilig is om het te eten. Het betekent wel dat de 
kwaliteit minder kan zijn. Dat merk je o.a. aan de 
kleur, geur en smaak. Voorbeelden van producten 
met THT-datum zijn melk, sinaasappelsap, pasta, 
rijst en ingeblikte groente.

Meer info over houdbaarheidsdata vind je bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voed-
selketen (FAVV). Zij hebben bovendien specifieke info over het aanbieden van voedseloverschotten of 
schenkingen. Ook het Nederlandse Voedingscentrum biedt nuttige en toegankelijke informatie over 
houdbaarheidsdata.

ontdooien: een koud kunstje?

Voedingsmiddelen invriezen is interessant én budgetvriendelijk. 
Zo moet je geen overschotjes weggooien en kan je grote hoeveel-
heden kopen om er een deeltje van in te vriezen. Maar: hoe ont-

dooi je het best vlees, vis of restjes (zoals spaghettisaus)? Door je 
diepvriesproducten 24 uur op voorhand van de diepvries naar de 
koelkast te verplaatsen. Zo is je eten op tijd ontdooid, bespaar je 

energiekosten én behoud je meer vitamines. Dit is een veilige ma-
nier van ontdooien: zo voorkom je dat bacteriën zich snel kunnen 

ontwikkelen (in vergelijking met ontdooien op kamertemperatuur). 
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http://www.favv.be/dagelijksleven/houdbaarheidsdata/vervaldata/
http://www.favv.be/dagelijksleven/houdbaarheidsdata/vervaldata/
http://www.favv.be/professionelen/levensmiddelen/omzendbrieven/#A20111223
http://www.favv.be/professionelen/levensmiddelen/omzendbrieven/#A20111223
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/koken-en-bewaren/twijfel-over-de-houdbaarheidsdatum-kun-je-dit-nog-opeten-of-niet.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/koken-en-bewaren/twijfel-over-de-houdbaarheidsdatum-kun-je-dit-nog-opeten-of-niet.aspx
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Voor wie al eens vergeet om op tijd het 
eten uit de diepvries te halen, is er een 
plan b: de microgolfoven. Kleine stukjes 
vlees of vis, of kleine hoeveelheden 
restjes, zijn eenvoudig te ontdooien in 
een microgolfoven op de ontdooi-stand. 
We raden het volgende aan:

+/- 350 watt 
Snel ontdooien voor kleine 
hoeveelheden

+/- 250 watt 
Normaal ontdooien (standaard)

+/- 100 watt 
Langzaam ontdooien voor grote 
hoeveelheden groente en ontdooien 
van gevoelige producten, zoals vis

Keer je vlees of vis altijd na een minuutje om of roer eens door het restje. Als je op een hogere wattage 
ontdooit, verliest je product veel vocht, vitamines en mineralen. Meegeven hoe lang iets moet ontdooien 
in de microgolf is onmogelijk: dat verschilt sterk van product tot product.

Meer info over veilig ontdooien vind je bij het Nederlandse Voedingscentrum.

wist je dat
aangekochten diepvriesgroenten meestal niet ontdooid moeten 
worden maar bevroren in een gerecht verwerkt kunnen worden?

https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezonde-recepten/kookhulp/ontdooien-hoe-ontdooi-ik-vlees-kip-gehakt-vis.aspx.
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zuinig en gezond aan de slag met 
verse groenten, peulvruchten en 

fruit

groenten

Uit de resultaten van onze behoeftebevraging, leerden wij dat jullie 
als medewerkers o.a. informatiematerialen missen i.v.m. bereidings-

wijzes en bewaarmogelijkheden van verschillende groenten en 
peulvruchten die jullie vaak aanbieden. We maakten hiervoor een 

15-tal die je kan bestellen via jouw Logo of in onze webshop. Het zijn 
geen echte budgettips, maar kunnen je klanten wel helpen om meer, 
anders en langer (als ze beter bewaard worden) aan de slag te gaan 
met de groenten en peulvruchten die ze bij jullie kopen of krijgen.

Hier een overzicht van de groenten waar we een fiche van hebben 
gemaakt met bewaar- en bereidingstips:

prei

3 weken 

1 jaar1 jaar 1 jaar

pompoen knolselder

TIP!  Maak de prei 
vochtig en bewaar 
ze in plastic zak.

 Alleen als het 
vruchtvlees al aan-
gesneden is.

 Alleen als het 
vruchtvlees al aan-
gesneden is.

TIP!  Leg stuk-
ken prei 3 min. 
in kokend water 
en spoel af met 
koud water. 
Vries daarna in.

TIP!  Leg stukken 
pompoen 3 min. 
in kokend water 
en spoel af met 
koud water. 
Vries daarna in.

TIP!  Leg stuk-
ken prei 3 min. 
in kokend water 
en spoel af met 
koud water. 
Vries daarna in.

TIP!  Leg stukken 
knolselder 3 min. 
in kokend water 
en spoel af met 
koud water. Vries 
daarna in.

2 maanden op koele 
en droge plek (10 à 15°C)

2 maanden op koele 
en droge plek (10 à 15°C)

https://www.vlaamse-logos.be/
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witloof

knolraap

7-10 dagen 

2 dagen 2 dagen1 maand

1 week 

1 jaar

1 jaar 1 jaar1 jaar

1 jaar

zoete aardappel

andijvie venkel

koolrabi

TIP!  Bewaar in 
papieren zak.

TIP!  Bewaar andij-
vie niet bij appelen, 
kiwi’s of peren.

TIP!  Bewaar in 
plasticfolie.

TIP!  Bewaar in 
papieren zak.

TIP!  Bewaar in 
plasticfolie.

TIP! Leg stukken 
witloof 3 min. in 
kokend water 
en spoel af met 
koud water. Vries 
daarna in.

TIP! Leg stukken 
andijvie 3 min. 
in kokend water 
en spoel af met 
koud water. Vries 
daarna in.

TIP! Leg stukken 
venkel 3 min. in 
kokend water 
en spoel af met 
koud water. Vries 
daarna in.

TIP! Leg stukken 
knolraap 3 min. 
in kokend water 
en spoel af met 
koud water. Vries 
daarna in.

TIP!  Leg stukken 
koolrabi 3 min. 
in kokend water 
en spoel af met 
koud water. Vries 
daarna in.

3 tot 5 dagen 
bij kamertemperatuur

1 dag
bij kamertemperatuur

2 dagen
bij kamertemperatuur

1 maand
bij kamertemperatuur

3 weken
bij kamertemperatuur

Bewaar op een donkere en droge 
plaats (bv. keukenkast). 

4 tot 5 dagen op een koele 
en droge plek (10 à 15°C)
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pastinaak

2 weken2 weken

1 jaar1 jaar

rode biet

TIP!  Bewaar in 
papieren zak.

TIP! Leg stukken 
rode biet 3 min. 
in kokend water 
en spoel af met 
koud water. Vries 
daarna in.

1 jaar in keukenkast (bij kamertemperatuur)

TIP! Leg stukken 
pastinaak 3 min. 
in kokend water 
en spoel af met 
koud water. Vries 
daarna in.

3 dagen
bij kamertemperatuur

peulvruchten

Hier een overzicht van de peulvruchten waar we een fiche van 
hebben gemaakt met bewaar- en bereidingstips:

droge witte, zwarte 
en kidneybonen

droge 
linzen

droge 
kikkererwten
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Dit is een voorbeeld van de fiches die we maakten 
voor groenten en peulvruchten: 

2. voorbereiden

3. bereiden

4. restjes?

1. bewarenpastinaak

TIP!  Verpak pastinaak 
in een papieren zak

4°

-18°

OF

eet rauw 4-6 min. 10-20 min. 10-25 min. 25-40 min.

TIP! Kruid met 
peper, zout, 
citroensap 

en/of olijfolie 

TIP! Met 
olijfolie en/of

peper

TIP! Met 2 eet-
lepels water + 
gebruik deksel

TIP! Alle stukjes 
pastinaak moe-
ten onder water 

staan

Puree van pastinaak
en aardappelen

Soep

TIP! Met lepel 
olijfolie 

700 
watt

OF OF

OF

OF OF

200°

2-5 min.

zie 
2. voorbereiden

kaartjes-3.indd   1kaartjes-3.indd   1 5/02/20   11:565/02/20   11:56

winterse groentenwok

Basisingrediënten 

bereidingswijze

meer recepten?

... als je dit in huis hebt

• 1/4 knolselder
• 1 prei
• 2 lente-uien
• 1/2 pastinaak

• 1 bakje champignons
• 2 eetlepels olie
• 1 teentje knoflook
• 1 snede (volkoren) brood

• Sojasaus
• Sap van citroen

1. Maak alle groenten grondig schoon.

2. Snij de prei en de lente-uien in ringen.

3. Snij de pastinaak in plakjes, de knolselder in 
reepjes en besprenkel ze met citroensap.

4. Snij de champignons in vier.

5. Hak de knoflook fijn.

6. Verhit de olie in een grote pan of wok.

7. Doe de pastinaak en de knolselder in de pan  
en roer goed om.

8. Voeg nu ook de look, prei en champignons 
toe en laat het geheel verder bakken op een 
matig vuur. Breng op smaak met sojasaus.

9. Toast het brood en snij het in kleine blokjes.

10. Serveer het gerecht op een (warm) bord      
   en strooi er de broodkorstjes over.

www.zekergezond.be

15 tot 30 
min.

2 
personen

Gebaseerd op een recept van NICE.

kaartjes-3.indd   2kaartjes-3.indd   2 5/02/20   11:565/02/20   11:56

Ook bij het Nederlandse Voedingscentrum vind je 
beknopte bewaar- en bereidingsinstructies voor 60 groenten. 

Je kan de fiches bestellen via jouw Logo of in onze webshop. 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezonde-recepten/kookhulp/hoelang-kook-ik-.aspx.
https://www.vlaamse-logos.be/
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fruit

Het meeste fruit blijft het langst goed in je koelkast. 

Je kan fruit ook bij kamertemperatuur bewaren, maar dan is het minder lang houdbaar.
Het meeste exotische fruit kan niet goed tegen kou en bewaar je

 ook best bij kamertemperatuur:

appels en peren banaan perziken en nectarines 

ananas 

guave

Ook citrusvruchten bewaar je best bij kamer-
temperatuur. Bij warm weer kan je ze eventueel 
in de koelkast bewaren: sinaasappel, mandarijn, 

pompelmoes, citroen en limoen (1-2 weken). kiwi’s 

mango druiven  meloen  

2-4 weken 1 week3-7 dagen

3-7 dagen

2 dagen1-3 weken

8 dagen7 dagen 1-7 dagen

Opgelet! 

Bananen,appels, peren en 
perziken verspreiden een gas 
(ethyleen) als ze rijpen. 
En dat versnelt ook de rijping 
van ander fruit. Wil je dit voor-
komen, bewaar ze dan apart.
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Hierbij nog een 
overzichtstabel 
met bewaaradvies 
voor fruit:

Aardbeien

Cranberries

Banaan

Kersen

Appel

Frambozen

Bramen

Kruisbessen

Ananas

Druiven 

Bosbessen

Kiwi

Ananas

Guave

Citroen

Limoen

Meloen

Nectarine

Perzik

Pompelmoes

Sinaasappel

Rode of witte 
aalbessen

Peer

Mandarijn

Mango

1 tot 3 dagen in koelkast

1 tot 3 dagen in koelkast

1 week bij kamertemperatuur

1 tot 3 dagen in koelkast

2 tot 4 weken in koelkast

1 tot 3 dagen in koelkast

1 tot 3 dagen in koelkast

1 tot 3 dagen in koelkast

1 tot 3 dagen in koelkast

7 dagen in koelkast

1 tot 3 dagen in koelkast

1 tot 3 weken in koelkast

1 tot 3 dagen in koelkast

2 dagen bij kamertemperatuur

1 tot 2 weken bij kamertemperatuur

1 tot 2 weken bij kamertemperatuur

1 tot 7 dagen bij kamertemperatuur

1 tot 2 weken bij kamertemperatuur

3 tot 7 dagen in koelkast

3 tot 7 dagen in koelkast

1 tot 2 weken bij kamertemperatuur

1 tot 3 dagen in koelkast

1 tot 3 dagen in koelkast

8 dagen bij kamertemperatuur

3 tot 7 dagen bij kamertemperatuur

2 tot 4 weken in koelkast

Op de website van het 
Nederlandse Voedingscentrum 
vind je nog meer informatie over 
het bewaren van fruit.

https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/koken-en-bewaren/waar-fruit-beste-bewaren-koelkast-fruitschaal.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/koken-en-bewaren/waar-fruit-beste-bewaren-koelkast-fruitschaal.aspx
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Wie alleen woont of een klein huishouden 
heeft, vermijdt misschien bepaalde voedings-
middelen zoals pompoen of kool … Omdat ze 
te groot zijn om in één maaltijd te verwerken. 
Om die toch op het menu te zetten, kan je 
het principe van kettingkoken toepassen.   
Dit wordt ook ‘dominokoken’ of ‘budgetko-
ken’ genoemd.

Wat is ‘kettingkoken’? 
Je bereidt dezelfde ingrediënten om ze daarna 
in verschillende gerechten als basis te gebruiken. 
Zo kan je een grote hoeveelheid aardappelen 
koken om ze op dag 1 als gekookte aardappelen te 
eten, op dag 2 als puree en op dag 3 als gebakken 
aardappelen. Gekookte bloemkool kan je op dag 1 
serveren met witte saus, op dag 2 in soep en op dag 
3 kan je de overschot nog koud serveren bij een 
salade. De term ‘kettingkoken’ wordt ook breder 
gebruikt als synoniem voor restjeskoken, waar je de 
restjes van de dag ervoor meeneemt in een ander 
gerecht.

Extra tips en inspiratie i.v.m. kettingkoken vind je 
op de foodblog ‘Jonge Sla’ van journaliste Dorien 
Knockaert. 
Kijk ook zeker op onze Zeker Gezond-app of 
website. Daar kan je de groente die je wil verwer-
ken als zoekterm ingeven om kookinspiratie te 
vinden voor de volgende dagen. Tip: met de filter 
‘budgetvriendelijk’ hou je het voordelig.

voordelen

• Je bespaart tijd én geld. 

• Je kan grote voedingsmiddelen eten. 

• Er is minder voedselverlies. 

nadelen

• Het wordt eenzijdig als je niet veel 
inspiratie hebt om te variëren. 

• Je moet opletten voor bederf. Bewaar 
je restjes afgedekt in de koelkast of 
diepvries. 

Domino- of ketting-
koken voor kleine 
huishoudens en 
voor wie alleen 
woont 

https://jongesla.com/tag/kettingkoken/
https://www.zekergezond.be/tabs/home
https://www.zekergezond.be/tabs/home
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Het belang van 
keuzevrijheid

Voor we afronden met een aantal doorverwijssug-
gesties, willen we nog een heel belangrijk, maar 
ook heel moeilijk aspect in de ongelijke toegang 
tot gezonde en budgetvriendelijke voeding 
aankaarten. Namelijk het recht op keuzevrijheid. 

Ook in jouw sociale voedselvoorziening kan je hier 
extra aandacht aan geven. Bij een voedselbedeling 
kan je heel open naar je klanten toe zijn over hun 
mogelijkheid om bepaalde voedingsmiddelen te 
weigeren, zonder dat ze het gevoel hebben dat ze 
deze weigering moeten verantwoorden. Het kan zijn 
dat klanten spontaan zeggen dat ze een bepaald 
voedingsmiddel weigeren om religieuze redenen, of 
omdat een van hun kinderen het niet lust, maar pro-
beer de verantwoording vanuit de klant zelf te laten 
komen, zonder als medewerker de indruk te wekken 
dat deze verantwoording nodig is. Laat met andere 
woorden je eventuele oordeel varen. Zo wordt het 
veel makkelijker om op een verbindende manier 
contact te leggen met jouw klanten en is de kans 
groot dat je meer leert over de echte drijfveren die 
spelen bij jouw klanten.

Zoals elke burger hebben mensen in armoede of 
mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie 
het recht om ongezonde voedingskeuzes te maken. 
Maar naast dit recht op keuzevrijheid, kan die keu-
zevrijheid soms of vaak relatief zijn, zeker voor men-
sen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Een 
pertinente vraag is daarom in hoeverre zij bewust 
deze keuze zullen maken? Hiermee bedoelen we 
dat er bij mensen in armoede meer drempels zijn 
die een gezonde voedingskeuze moeilijk maken. 
Dit beschreven we al hierboven in ‘Gezonde voe-
ding = dure voeding?’. Bovendien toonde onderzoek 
in Australië aan dat rijkere bevolkingsgroepen vaak 
toegang hebben tot een grotere voedseldiversiteit: 
het vaak gezondere, maar ook duurdere aanbod 
in biologische kruideniers en biologische (super)
markten is daar een extreem voorbeeld van. Dit 
terwijl bevolkingsgroepen met een lager inkomen 
net vaker goedkopere, minder gezonde voeding 
waarvoor ook meer reclame gemaakt wordt, aanko-
pen en consumeren. 



28

De mechanismen achter deze verschillen zijn vaak 
zeer complex. De Britse econome Rachel Griffith 
geeft hierover het volgende mee in De Standaard
(23 april 2018): 

“Voeding is iets heel persoonlijks. Als ik graag cake eet 
en ik het niet erg vind wat chubby te zijn, dan heeft de 
overheid daar weinig zaken mee. Maar, sorry, no way dat 
een vierjarige in een arm gezin ervoor kiest om obees te 
zijn. Dat kind denkt dan niet na over de gevolgen voor 
zijn latere gezondheid en carrière. Niet alleen obesitas, 
ook te veel suiker is nefast voor de ontwikkeling. Kinde-
ren halen dan slechtere resultaten op school, ontwikke-
len vaker mentale problemen en hypothekeren hun kan-
sen op de arbeidsmarkt.[…] Het is ook onwaarschijnlijk 
dat veel volwassenen er bewust voor kiezen om te dik te 
zijn, maar we worden constant in de verleiding gebracht 
door de voedingsindustrie. Britse kinderen zien twee 
keer meer advertenties voor junkfood dan voor gezon-
de voeding. De overheid moet daar tegenwicht kunnen 
bieden. Niet door te zeggen wat mensen moeten eten, 
wel door hen te helpen de beslissingen te maken die ze 
willen maken.”

https://m.standaard.be/cnt/dmf20180422_03477372
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Er zijn nog andere argumenten die keuzevrijheid in 
twijfel trekken en die gelden voor iedereen, zeker 
ook voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare 
positie. Reclame voor ongezonde producten is 
overal: op tv, in tijdschriften, in de openbare ruim-
te, op onze smartphones, op het internet. En vele 
omgevingen, zoals de supermarkt, zijn zo ingericht 
dat de ongezonde keuze de meest aantrekkelijke 
en voor de hand liggende is. Bovendien zijn onge-
zonde producten vaak zo verslavend dat we er niet 
vanaf kunnen blijven. En de marketingstrategieën 
voor die producten zijn slim. Ze werken dikwijls in 
op het onbewuste. Mensen nemen hun beslissingen 
zeker niet alleen op basis van bewuste en welover-
wogen denkprocessen, en dat hebben marketeers 
goed begrepen.

Blijf daarom als medewerker bewust van het belang 
van keuzevrijheid. Maar weet ook dat een deel van 
deze keuzevrijheid eigenlijk een valse vrijheid is. We 
hopen dat dit jou kan helpen om binnen jouw orga-
nisatie op een verbindende manier tegengewicht 
te bieden aan de ongezonde voedingskeuzes die 
mensen in armoede makkelijker of vaker maken. 

Je kan zelf via het principe van nudging je klanten 
kleine, positieve duwtjes in de rug geven om hen 
zachtjes op weg te zetten naar een gezondere keu-
ze. Voorbeelden:

• Zet gezondere producten op ooghoogte in de 
winkelrekken van de sociale kruidenier. 

• Laat je klanten bij de voedselbedeling eerst hun 
keuze maken uit de gezonde producten om hen 
vervolgens te laten verder kiezen uit ongezonde-
re producten.

Zet in het sociaal restaurant een fruitmand naast de 
kassa. Lees meer informatie over hoe je nudging 
kan aanwenden om op een niet-dwingende en 
niet-educatieve manier je klanten te helpen de 
gezonde keuze te maken. Of gebruik onze speci-
fieke nudges voor voeding in bedrijven en hoger 
onderwijs.

https://www.gezondleven.be/gezond-leven-gezonde-omgeving/nudging
https://www.gezondleven.be/gezond-leven-gezonde-omgeving/nudging
https://www.gezondleven.be/gezond-leven-gezonde-omgeving/nudging
https://www.gezondleven.be/gezond-leven-gezonde-omgeving/nudging
https://www.gezondleven.be/projecten/nudgingmaterialenvoeding
https://www.gezondleven.be/projecten/nudgingmaterialenvoeding
https://www.gezondleven.be/projecten/nudgingmaterialenvoeding
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Doorverwijzing naar 
aanbod i.v.m. budget-
vriendelijk winkelen 
en koken

We verwijzen je graag door naar 
het onderstaande aanbod i.v.m. 
budgetvriendelijk winkelen en 
koken. 

• ‘Aan Tafel in 1-2-3 euro’               
– Colruyt. 

 Bekijk of het Sociaal Huis in 
jouw stad of gemeente al 
samenwerkt met Colruyt en 
deze workshops aanbiedt. Als 
dat niet zo is, kan je het OCMW 
warm maken om Colruyt hier-
over te contacteren.

• Maak zeker kennis met jouw 
lokale Logo (Lokaal Gezond-
heidsoverleg) en bekijk hun 
aanbod. Voor budgetvriendelij-
ke en gezonde voeding worden 
de Logo’s ondersteund door 
het Vlaams Instituut Gezond 
Leven. Twee voorbeelden van 
hun aanbod:

o Kleurrijk Gezond – Vlaams 
Instituut Gezond Leven i.s.m. 
de Logo’s    
Interactieve groepssessies op 
maat die mensen met een mi-
gratieachtergrond op een laag-
drempelige manier motiveren 
om gezond te eten en genoeg 
te bewegen.

o Winkeloefening – Vlaams In-
stituut Gezond Leven i.s.m. de 
Logo’s   
Tijdens deze workshop geeft 
een diëtiste een korte theore-
tische inleiding gevolgd door 
praktische oefeningen met 
echte productverpakkingen. Zo 
leren deelnemers op een kriti-
sche manier omgaan met alle 
info die je op etiketten vindt en 
leer je producten vergelijken 
om een gezonde en budget-
vriendelijke keuze te maken. 

• CEBUD, het Centrum voor 
budgetadvies en -onderzoek 
van de Thomas More-hoge-
school, en CSB, het Centrum 
voor Sociaal Beleid van de Uni-
versiteit Antwerpen bieden, 
naast hun onderzoeksactivitei-
ten, ook kookworkshops over 
budgetvriendelijke en gezonde 
voeding aan voor diverse doel-
groepen:

o ‘De klok rond lekker en gezond 
voor 6 euro’ is een 10-delige 
workshop waarin deelnemers 
gezonde, lekkere en betaalbare 
maaltijden leren klaarmaken.

o ‘Kookschort aan en gaan’ toont 
dat gezond en budgetvriende-
lijk koken elkaar niet moeten 
uitsluiten.

o ‘Koken op kot’ is ideaal voor 
studenten die moeten of willen 
koken op een budget. 

• Ook Vorming-Plus biedt vor-
mingen over budgetvriendelijk 
winkelen en koken aan voor 
mensen in een maatschappelijk 
kwetsbare positie. Zij zijn actief 
in heel Vlaanderen.

https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/home/verhalen/dinner-is-served-in-one-two-three-euros/Aan-tafel-in-een-twee-drie-euro
https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/home/verhalen/dinner-is-served-in-one-two-three-euros/Aan-tafel-in-een-twee-drie-euro
https://www.vlaamse-logos.be
https://www.gezondleven.be/projecten/kleurrijk-gezond
https://www.gezondleven.be/opleidingen/workshops-aanbod/winkeloefening-weet-wat-je-eet
https://www.cebud.be/kookworkshop
https://www.cebud.be/kookworkshop
https://www.cebud.be/workshop-kookschort
https://www.cebud.be/workshop-koken-op-kot
https://www.vormingplus.be
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Budgetvriendelijke gezonde 
recepten
Voor budgetvriendelijke recepten verwijzen we je 
graag door naar onze Zeker Gezond-app en 
bijhorende website. Op zekergezond.be kan je 
makkelijk recepten afprinten om eventueel mee 
te geven aan jouw klanten. (Zie printicoon naast 
‘bereiding’.)

Naast workshops geeft het eerder vernoemde CE-
BUD al enkele jaren een budgetvriendelijk kook-
boek uit.

Websites i.v.m. 
armoedeproblematiek
Een echte aanrader voor nieuwe medewerkers of 
vrijwilligers die minder ervaring hebben met de 
leefwereld van mensen in armoede zijn de verschil-
lende vormingsmogelijkheden die het Netwerk 
tegen Armoede aanbiedt. Dat is het netwerk van 
de 59 verenigingen waar mensen in armoede het 
woord nemen in Vlaanderen en Nederlandstalig 
Brussel. Meer info vind je op hun website.  

Websites met aanvullende 
tips
Op de website van Nibud, een onafhankelijk voor-
lichtingsinstituut uit Nederland, vind je interes-
sante bespaartips die voor een groot deel over 
voeding gaan. 

Ook het Nederlandse Tijdschrift voor Voeding en 
Diëtetiek geeft nuttige bespaartips voor tijdens 
het aankopen van voeding. 

https://www.zekergezond.be/tabs/home
https://www.cebud.be/kookboek
https://www.cebud.be/kookboek
https://www.netwerktegenarmoede.be/nl
https://www.nibud.nl/consumenten/praktische-bespaartips/
https://www.nibud.nl/consumenten/praktische-bespaartips/
https://www.nibud.nl/consumenten/praktische-bespaartips/
https://ntvd.media/artikelen/voedingsvoorlichting-smalle-beurzen/
https://ntvd.media/artikelen/voedingsvoorlichting-smalle-beurzen/
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wij willen leren uit jouw ervaringen!

Vond je de informatie in deze brochure inspirerend? Heb jij nog extra ideeën 
vanuit jouw praktijkervaring? Of kloppen bepaalde zaken echt niet volgens 
jou? Laat het ons zeker weten! Zo kunnen we deze tekst nog bruikbaarder 
maken voor jouw collega’s en jouw klanten. Zoals in de inleiding al aangekon-
digd, overwegen we om een vereenvoudigde versie van deze brochure voor 
jullie klanten te maken. Ook daarover zijn jullie ideeën heel erg welkom!

Alle aanvullende ideeën en bedenkingen mag je bezorgen aan an lebacq via 
mail of telefonisch op het nummer 02 422 49 64. An is onze collega bij het 
vlaams instituut gezond leven die rond gezonde voeding bij mensen in een 
maatschappelijk kwetsbare situatie werkt.

http://www.gezondleven.be
mailto:An%20Lebacq?subject=
mailto:https://www.gezondleven.be?subject=

