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Voorwoord 

Met het onderzoek naar wijkmaaltijden in stadsdeel Oost is een eerste aanzet gedaan om (een onderdeel 

van) de basisvoorzieningen in Amsterdam te analyseren. Omdat de basisvoorzieningen beogen een 

laagdrempelig en informeel aanbod te zijn, wordt met opzet weinig tot niets van de deelnemers 

geregistreerd. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek was daarmee de dataverzameling. Om dat te 

realiseren en het onderzoek naar wens uit te kunnen voeren, waren we van veel mensen afhankelijk en is 

met veel partijen samengewerkt.  

 

Door eerst met de coördinatoren van de wijkservicepunten een globaal beeld te schetsen van de 

bezoekers is de vragenlijst opgesteld waarmee we dit beeld konden toetsen. Na een eerste test bij de 

Kastanjehof is met alle coördinatoren doorgenomen wanneer en door wie de vragenlijsten bij de 

bezoekers afgenomen konden worden.  

 

De literatuurstudie is door een student uitgevoerd. Ten behoeve van de master Management, Policy 

Analysis and Entrepreneurship in Health & Life Sciences aan de Vrije Universiteit is er een veelheid aan 

(inter)nationale wetenschappelijke artikelen bestudeerd om de mogelijke effecten van een wijkmaaltijd 

op fysieke, sociale en psychische gezondheid te bepalen.  

 

Omdat we in heel korte tijd zoveel mogelijk deelnemers aan de wijkmaaltijden wilden spreken is ook voor 

de dataverzameling de hulp ingeroepen van studenten. Er is contact gezocht met BOOT (Buurtwinkel 

voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling), de kenniswinkel waar studenten van de Hogeschool 

van Amsterdam diensten leveren aan bewoners en organisaties in Amsterdamse wijken. Met BOOT en de 

HvA is afgesproken om met studenten die de minor Social Advacacy volgen de dataverzameling op te 

zetten en uit te voeren. Met de hulp van de zes studenten (van de HvA en VU) hebben we uiteindelijk 166 

deelnemers van de wijkmaaltijden bereid gevonden deel te nemen aan het onderzoek.  

 

Bij deze willen we graag Jeannette Nijboer en Chiarli Vreedeveld vanuit stadsdeel Oost, alle betrokkenen 

bij de wijkmaaltijden, BOOT en de studenten Isabelle Papatsonis, Laura In den Haak, Rachel Vogler, Vera 

Nolte, Roman Gilling (van de HvA) en Linda Hartel (van de VU) bedanken voor hun inzet en flexibiliteit. 

Tot slot willen we de bezoekers van de wijkmaaltijden bedanken voor de deelname aan het onderzoek en 

hun openhartigheid bij het beantwoorden van al onze vragen. 

 

 

GGD Amsterdam 

Susan van Geel 

Matty de Wit 
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Samenvatting 

Aanleiding 

De basisvoorzieningen (informele zorg) hebben sinds de drie decentralisaties een belangrijke rol gekregen 

in het totale zorgaanbod in Amsterdam. Ondanks deze veranderde rol is er weinig bekend over het 

gebruik en het effect van de basisvoorzieningen. Met stadsdeel Oost is daarom besloten om als pilot één 

van de basisvoorzieningen te onderzoeken. De wijkmaaltijden zijn gekozen omdat het een concrete en 

omkaderde voorziening betreft die in de hele stad wordt aangeboden. Om meer zich te krijgen op de 

effecten van basisvoorzieningen wordt dit onderzoek mogelijk in andere delen van de stad en/of bij 

andere basisvoorzieningen herhaald. 

Opzet 

Voor het onderzoek naar wijkmaaltijden is een literatuurstudie uitgevoerd en is bij 7 wijkservicepunten 

(WSP’en), 14 wijkrestaurants in stadsdeel Oost onderzocht wie, hoe vaak en waarom deelneemt aan deze 

voorziening. Tussen 31 oktober en 13 november 2016 zijn 166 mensen geïnterviewd door middel van een 

vragenlijst. Daarnaast zijn de bezoekers van de maaltijden (indien gewenst anoniem) geregistreerd.  

Literatuurstudie 

Door middel van het literatuuronderzoek is antwoord gegeven op de volgende vragen 1)Wat zijn 

randvoorwaarden voor een succesvol wijkrestaurant? en 2)Wat zijn de mogelijke effecten van een 

wijkmaaltijd? Er is in (inter)nationale literatuur vanuit (bio) medisch, sociaal, psychologisch en 

multidisciplinair perspectief gezocht naar bruikbaar onderzoek.  

 

Uit de literatuur blijkt dat om een wijkrestaurant tot een succes te maken, aan de volgende aspecten 

aandacht geschonken moet worden: 

 Het persoonlijk benaderen en uitnodigen van nieuwe potentiele bezoekers door een vriend, buur, 

vrijwilliger et cetera; 

 Het borgen van samenwerking met het zorgnetwerk in de buurt (voor doorverwijzing en bij zorgvragen 

onder deelnemers); 

 Het bieden van een laagdrempelig aanbod (ook voor nieuwe deelnemers, door bijvoorbeeld regelmatig 

de opstelling van tafels en stoelen te veranderen en vaste eetgroepje tegen te gaan).  

 Het creëren van een veilige omgeving; 

 Het vinden van een balans tussen een vaste kern (voor de continuïteit) en nieuwe deelnemers; 

 Het vinden van een balans tussen kwetsbare en niet-kwetsbare deelnemers; 

 Het motiveren van deelname aan minimaal twee (maaltijd)voorzieningen per week zodat de kans op 

een duurzame effect op eenzaamheid toeneemt; 

 Het bieden van een combinatie van activiteiten (om ook meer mannen, jonge deelnemers en 

deelnemers met een migratie achtergrond aan te trekken); 

 Het vragen van een kleine eigen bijdrage per maaltijd zodat men niet het gevoel krijgt bij een 

armoedevoorziening te eten; 

 Het creëren van de uitstraling van een ‘echt’ restaurant; 
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 Het bieden van een gevarieerd menu. 

 

Uit de literatuurstudie blijkt dat de wijkmaaltijd effect kan hebben op de fysieke en mentale gezondheid 

van deelnemers, op de omvang van het sociale netwerk en de intensiteit van sociale contacten. Veel van 

de onderzoeken naar de effecten van de wijkmaaltijd zijn kwalitatief van aard. Op basis van het oordeel 

van de expert wordt gesproken van ‘een verhoogd gevoel van geluk’ en ‘een verbetering van de algehele 

status van de geestelijke gezondheid’. Het bieden van verschillende activiteiten in combinatie met de 

wijkmaaltijd, het motiveren van deelnemers om te helpen bij de maaltijd en het bevorderen van de 

interactie tussen deelnemers kan bijdragen aan de sociale cohesie. Behalve het bieden van een voedzame, 

gezonde maaltijd kan het wijkrestaurant een vindplaats zijn voor zorgvragen waardoor men tijdig kan 

doorverwijzen naar formele zorg. Het bieden van een dagelijkse structuur kan stress en eenzaamheid 

voorkomen.  

 

Figuur S1. Resultaat onderzoek wijkmaaltijden stadsdeel Oost 
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Bereik maaltijden 

Het onderzoek wijst uit dat tussen de 360 en 400 unieke personen deelnemen aan de wijkmaaltijden in 

stadsdeel Oost. Bij de 14 onderzochte wijkrestaurants worden per week 39 tot 43 maaltijden aangeboden. 

Gemiddeld eet men 1,4 keer per week bij een wijkrestaurant. De meerderheid eet alleen een diner (68%) 

of alleen een lunch (22%) en bezoekt één restaurant.  

 

Van de deelnemers is 67 procent vrouw, 75 procent alleenwonend en 32 procent ouder dan 80 jaar. Om 

een inschatting te maken van de mate waarin de bezoekers kwetsbaar zijn, is een aantal vragen 

opgenomen met betrekking tot het sociale netwerk, de financiële situatie en eigen ervaren gezondheid. 

Volgens de gehanteerde definitie1 kampt 41 procent met sociale kwetsbaarheid; 38 procent met financiële 

kwetsbaarheid en ervaart 13 procent van de deelnemers een (zeer) slechte gezondheid. Van alle 

deelnemers heeft 65 procent tenminste één van deze kwetsbaarheden. Bij bijna een kwart is de 

combinatie van sociale en financiële kwetsbaarheid gevonden.  

Motieven om deel te nemen en opbrengsten van deelname 

De belangrijkste redenen om deel te nemen aan een maaltijd is de gezelligheid, het samen eten, er even 

uit zijn en het ontmoeten van nieuwe mensen. Als gevolg van de maaltijd blijkt meer dan de helft zich 

minder alleen te voelen en heeft driekwart van deelnemers nieuwe mensen ontmoet. De maaltijd zelf is in 

veel gevallen minder belangrijk dan de sociale aspecten ervan. Een derde van de respondenten geeft aan 

dat er bij een wijkmaaltijd gezonder en/of lekkerder wordt gegeten dan thuis. Opvallend is dat in veel 

gevallen de maaltijd losstaat van andere activiteiten waaraan men zou kunnen deelnemen op de locatie 

waar ook de wijkmaaltijd wordt aangeboden.  

Conclusie 

Het aantal oudere, alleenwonende deelnemers dat gebruik maakt van de wijkmaaltijden wijkt significant 

af van de populatiecijfers in stadsdeel Oost. Dit geldt ook voor het aandeel deelnemers met een sociale 

en/of financiële kwetsbaarheid. De wijkmaaltijden lijken daarmee de beoogde doelgroep te bereiken. De 

wijkmaaltijd lijkt vooral effect te hebben op het verminderen van eenzaamheid en het vergroten van het 

sociaal netwerk. Een relatief klein deel van de bezoekers geeft aan deel te nemen aan andere activiteiten. 

Door deelnemers voor de maaltijd te werven bij andere activiteiten (en visa versa) kan de participatie en 

het effect van de verschillende activiteiten worden vergroot. Zeker als hiermee ook meer mannen 

gemotiveerd worden deel te nemen aan de maaltijden. Jongere deelnemers van de wijkmaaltijden helpen 

vaker mee dan oudere deelnemers. Mogelijk komt dit bij hen, net als bij oudere mannen, voort uit willen 

hebben van een ‘alibi’ om deel te nemen aan een wijkmaaltijd. Als jongere, tevens kwetsbare deelnemers 

vaker als vrijwilliger ingezet kunnen worden vergroot dit de waarde van de wijkmaaltijd. 

 

   

                                                      

 
1
 Zie pagina 17, vanaf alinea 2. 
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1 Inleiding en achtergrond 

Het aanbod en het gebruik van basisvoorzieningen heeft sinds de driedecentralisaties in Amsterdam een 

veel belangrijkere rol hebben gekregen in het totale zorgaanbod. Ondanks deze veranderde rol is er 

weinig bekend over het gebruik en het effect van de basisvoorzieningen. De belangrijkste reden hiervoor, 

en tevens de grootste belemmering om het te onderzoeken, is de spanning tussen een laagdrempelig 

aanbod en hier anoniem gebruik van kunnen maken versus registraties en administratieve last. Om toch 

iets te kunnen zeggen over de meerwaarde van een voorziening hebben we een pilotonderzoek 

uitgevoerd waarin we in twee weken, eenmalig, het bereik en de motivatie voor deelname aan één van de 

basisvoorzieningen meten. Er is een basisvoorziening gekozen die ook in de andere stadsdelen wordt 

aangeboden. Het onderzoek is zo opgezet dat het in de andere stadsdelen en/of bij andere 

basisvoorzieningen herhaald kan worden. 

 

Het pilotonderzoek naar het gebruik van een basisvoorziening is uitgevoerd in stadsdeel Oost. Stadsdeel 

Oost houdt zich al langer bezig met het verzamelen van data rond het gebruik van basisvoorzieningen en 

zet zich graag in voor deze pilot. In Oost wordt een groot deel van de basisvoorzieningen georganiseerd 

vanuit 7 Wijkservicepunten (WSP’en). Een Wijkservicepunt is een plek voor ontmoeting, activiteiten en 

een gezamenlijke maaltijd. Men kan er ook terecht met ideeën voor de buurt en met een vraag om advies 

of hulp. De wijkservicepunten helpen kwetsbare buurtbewoners (zoals ouderen, volwassenen met 

psychiatrische problematiek, WMO-doelgroep) door middel van informele zorg, zo lang mogelijk 

zelfstandig te blijven wonen.  

Selectie basisvoorziening 

Voor de selectie van de te onderzoeken basisvoorziening is gekeken naar inhoud en doelgroep, omvang 

en spreiding (over de stad) en financiering van en toeleiding naar de voorziening. Stadsdeel Oost heeft de 

voorkeur uitgesproken om te starten met een voorziening die vanuit de Wijkservicepunten wordt 

aangeboden. Er is gekozen om de wijkmaaltijd te onderzoeken. Voor deze keuze zijn spreiding over de 

stad en omvang van het aanbod doorslaggevend geweest. Het onderzoeken van de wijkmaaltijd heeft 

daarnaast als pre dat de inhoud van het aanbod minder afhankelijk is van de populariteit ervan zoals bij 

een cursus of workshop wel het geval kan zijn. Ditzelfde geldt in belangrijke mate voor het tijdstip waarop 

de activiteit wordt aangeboden. Dat iemand niet naar een middagactiviteit komt, kan veel 

uiteenlopendere redenen hebben (andere verplichtingen of prioriteiten bijvoorbeeld) dan iets elementairs 

als het nuttigen van een maaltijd. In theorie is een onderzoek naar het bereik van wijkmaaltijden daarmee 

minder afhankelijk van toeval dan bij een ander soort basisvoorziening het geval zou kunnen zijn. Alles 

overziend maakt dit de wijkmaaltijden geschikt voor een eerste inventarisatie van het bereik en effect van 

een basisvoorziening.  

 

Met dit onderzoek beantwoorden we de volgende onderzoeksvragen: 

1. Wie wordt bereikt met de basisvoorziening wijkmaaltijd in stadsdeel Oost? 

a. Hoe groot is het bereik? 

b. Wordt de doelgroep bereikt waar de voorziening voor bedoeld is? 
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2. Wat is de motivatie om gebruik te maken van een wijkmaaltijd 

1.1 Onderzoeksopzet 

Het onderzoek wijkmaaltijden bestaat uit twee onderdelen: een literatuurreview en dataverzameling. De 

literatuurreview is ten behoeve van de master Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in 

Health & Life Sciences door een student van de Vrije Universiteit uitgevoerd. In de review zijn 

(inter)nationale wetenschappelijke artikelen bestudeerd om de mogelijke effecten van een wijkmaaltijd 

op fysieke, sociale en psychische gezondheid te bepalen.  

 

Voor de dataverzameling is gekozen een selectie te maken uit alle wijkrestaurants waar wijkmaaltijden in 

stadsdeel Oost worden aangeboden. Er zijn alleen maaltijden geselecteerd die een subsidie vanuit het 

stadsdeel ontvangen2. Om een eerste beeld te krijgen van het doel en het bereik zijn de coördinatoren van 

de maaltijd gevraagd hier een aantal vragen over in te vullen. Met deze informatie is een vragenlijst 

ontwikkeld. In de vragenlijst is de nadruk gelegd op de achtergrondkenmerken van de doelgroep, de 

(gemiddelde) deelname aan wijkmaaltijden per week, de motieven om deel te nemen en het oordeel over 

de maaltijd. Voorafgaand aan de dataverzameling is de vragenlijst voorgelegd aan de coördinatoren van 

de wijkservicepunten en getest bij één van de wijkrestaurants. Met de aanbieders is daarna afgesproken 

wanneer en door wie de dataverzameling het beste kon worden uitgevoerd. Bij Kraaipan is de 

dataverzameling gezien de kwetsbaarheid van de bezoekers volledig door de medewerkers en vrijwilligers 

van de wijkmaaltijd uitgevoerd.  

 

De dataverzameling is uitgevoerd tussen 31 oktober en 13 november 2016. In deze periode zijn 14 

wijkrestaurants, bij 7 Wijkservicepunten bezocht. Bij 7 restaurants zijn we 2 keer geweest omdat hier 

zowel lunch als diner wordt aangeboden of omdat dit gezien het aanbod een representatiever beeld van 

het bereik zou opleveren. Tijdens de maaltijden heeft een van de onderzoekers geobserveerd om de sfeer 

en de omgang tussen deelnemers te beschrijven. Daarnaast is de aanbieders van de maaltijden gevraagd 

om in de onderzoeksperiode, bij uitzondering, de namen en geboortedata van de deelnemers te 

registreren. Het doel van de registraties is het vaststellen van het aantal unieke gebruikers per maaltijd, 

het aantal maaltijden en het aantal verschillende wijkrestaurants dat per week wordt bezocht. Voor de 

dataverzameling is de hulp ingeroepen van een student van de Vrije Universiteit (literatuurstudie, 

dataverzameling) en vijf studenten van de Hogeschool van Amsterdam (dataverzameling).  

1.2 Leeswijzer 

In het vervolg van dit rapport is een samenvatting van de literatuurreview in hoofdstuk 2 beschreven. Het 

bereik en de achtergrondkenmerken van de doelgroep is opgenomen in hoofdstuk 3 en het gebruik, de 

motieven en het oordeel over de maaltijden staat beschreven in hoofdstuk 4. Het laatste hoofdstuk bevat 

de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek3.  

                                                      

 
2
 Voor de selectie van onderzochte wijkmaaltijden, zie Bijlage II. 

3 Alle pictogrammen in dit rapport zijn onttrokken uit de database van The Noun Project, www.thenounproject.com. 
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2 Literatuuronderzoek4 

Voor deze literatuurstudie is een veelvoud aan databases geraadpleegd. Er is vanuit (bio) medisch, sociaal, 

psychologisch en multidisciplinair perspectief gezocht naar bruikbaar onderzoek. Om niet alleen de 

Amsterdamse situatie te beschrijven is een (internationale) literatuurstudie uitgevoerd. In dit hoofdstuk 

worden de belangrijkste resultaten van de literatuurstudie beschreven. In de conclusie worden de 

resultaten van de dataverzameling onder Amsterdamse wijkmaaltijden verbonden aan de resultaten uit 

de literatuur.  

 

De hoofdvraag van het literatuuronderzoek is: wat zijn de randvoorwaarden om een succesvol 

wijkrestaurant te ontwikkelen en wat zijn de mogelijke effecten van de wijkmaaltijden? 

 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is het volgende conceptueel model als kapstok gebruikt.  

 

Figuur 2.1 Conceptueel model Onderzoek wijkmaaltijden 

 

                                                      

 
4
 Gebaseerd op Hartel, L. Community meals: benefits and preconditions to support the vulnerable. A semi-systematic  

review. VU: 2017. 
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In de theorie staan de effecten die een wijkmaaltijd kan hebben op fysieke, psychische en sociale 

gezondheid centraal. Aan de hand van dit model is de literatuurstudie beschreven. Er wordt eerst 

ingegaan op de randvoorden van deelname, daarna worden de potentiele effecten beschreven.  

2.1 Randvoorwaarden voor deelname wijkmaaltijd 

De literatuur wijst uit dat bij het ontwikkelen van een succesvol wijkrestaurant aandacht besteed moet 

worden aan de benadering van nieuwe deelnemers, de balans tussen een vaste kern bezoekers en 

nieuwelingen, de uitstraling en toegankelijkheid van het restaurant en (financiële) ondersteuning vanuit 

de gemeente. In deze paragraaf beschrijven we kort deze onderdelen.  

Benadering en toeleiding 

Op interpersoonlijk niveau speelt het krijgen van een (persoonlijke) uitnodiging van een familielid, vriend, 

buur of vrijwilliger een grote rol bij het voor het eerst deelnemen aan een wijkmaaltijd5. Uit verschillende 

onderzoeken naar het gebruik van wijkmaaltijden blijkt dat de culturele diversiteit laag is. Uitzonderingen 

daargelaten lijkt het moeilijk om mensen met een migratie achtergrond te motiveren om deel te nemen 

aan wijkmaaltijden6. Het spreken van de taal, het aantrekken van sleutelfiguren binnen een cultuur en het 

afstemmen van de verwachtingen zijn belangrijke voorwaarden om deze groepen aan te trekken7. Een 

andere manier om dit te verbeteren is het aanbieden van activiteiten voor de (klein)kinderen8.   

 

Ook mannen zijn met een wijkmaaltijd lastiger te bereiken dan vrouwen. Mannen zijn vaker op zoek naar 

een ‘alibi’ om deel te nemen aan een wijkmaaltijd. Als er wordt aangesloten bij andere initiatieven, 

activiteiten en organisaties is de kans op meer bekendheid en participatie, vooral door mannen, groter9. 

Ook het werven van vrijwilligers die tot dezelfde generatie behoren en dezelfde cultuur en achtergrond 

hebben als de deelnemers, kan bijdragen aan het effectief opbouwen van een relatie met de deelnemer10.  

 

De meest effectieve algemene strategieën ter bevordering van deelname aan de maaltijden zijn het 

stimuleren van persoonlijke (introducee) uitnodigingen, mond tot mond-reclame en incentives (zoals 

kortingsvoucher)11. Het aantrekken van de meest kwetsbare en eenzame ouderen blijkt in de praktijk 

uitdagender. Intensievere promotiestrategieën, zoals regelmatige huisbezoeken kunnen hierin 

bijdragen12. Vanzelfsprekend is voor deze doelgroep de bereikbaarheid van het restaurant een punt van 

aandacht13, toegang tot en toegankelijkheid van openbaar vervoer spelen hierbij een rol. Net als de 

toegankelijkheid voor gehandicapte deelnemers, zoals rolstoelgebruikers.  

 

                                                      

 
5
 Bureau Attema & Van de Wetering, 2010; Jaarsma, 2013; Lee, 2009; Lee & Gould, 2012, Oemigech & Smith, 2016 

6
 De Boer, 2010, Meeusen et al., 2012 

7
 Defeyter et al., 2015 

8
 Trudo. 2011 

9
 Bureau Attema & Van de Wetering 2010, Militello et al., 1996 

10
 Windle et al., 2014 

11
 Bureau Attema & Van de Wetering, 2010, De Boer, 2010; Overmars-Marx & Jansen, 201, Wildenborg, 2016 

12
 De Boer, 2010 

13
 Van Bergen et al., 2008; Jaarsma, 2013,  Militello et al., 1996, Myer, 2004, Wildenborg, 2016 
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Vaste kern versus nieuwelingen 

Om de toegankelijkheid voor nieuwe deelnemers te vergroten is het van belang dat ze op hun gemak 

gesteld worden14. Ze moeten het gevoel hebben makkelijk aan te kunnen sluiten bij andere deelnemers15. 

De vrijwilligers kunnen hierin een bijdrage leveren door de nieuwkomers welkom te heten. Daarnaast kan 

het vormen van vaste eetgroepjes voorkomen worden door bijvoorbeeld de opstelling van tafels en 

stoelen regelmatig aan te passen 16. Het hebben van een vaste kern is nodig voor de continuïteit17, maar 

het realiseren van een mix van bewoners uit de nabije omgeving en deelnemers afkomstig uit andere 

wijken vergroten de kans op een succesvolle maaltijd. Vanzelfsprekend dragen een ervaren kok en 

betrokken, gemotiveerde vrijwilligers hier ook aan bij18. 

Sfeer en uitstraling restaurant 

Om deelname aan een wijkmaaltijd te vergroten dient er met het oog op financiële stabiliteit enerzijds en 

de betaalbaarheid van de maaltijden anderzijds een juiste balans gevonden te worden tussen een 

commercieel en een sociaal etablissement19. Ook de uitstraling van het wijkrestaurant en wat men 

uitdraagt speelt een rol. Het gaat er vooral om niet als sociale (armoede)voorzieningen gezien te worden 

dit werkt, vooral voor oudere mannen, drempelverhogend20. Dit laatste kan worden gerealiseerd door een 

(kleine) financiële bijdrage voor elke maaltijd te vragen en mensen het gevoel te geven dat ze zoveel 

mogen eten als nodig. Om de deelname aan wijkmaaltijden te vergroten is het verder belangrijk in te 

spelen op de voorkeuren van de doelgroep21 en een veilige omgeving te creëren. 

Toegankelijkheid 

Hoewel de literatuur uitwijst dat het vragen van een financiële bijdrage de deelname aan wijkmaaltijden 

door financieel kwetsbare personen kan vergroten, is dit niet bij alle voorzieningen het geval. Sinds 2015 

dient men in Amsterdam voor de meeste WMO-voorzieningen (waaronder vervoersvoorzieningen) een 

eigen bijdrage te betalen. Uit het onderzoek naar de gevolgen ervan blijkt dat de bijdrage de belangrijkste 

motivatie was voor het opzeggen van een voorziening. Bovendien bleek dat de helft van de opzeggers 

nog geen alternatieve oplossing had en liet een derde weten minder vaak het huis uit te gaan22. Mogelijk 

neemt een deel van deze (kwetsbare) personen als gevolg van immobiliteit nu niet deel aan een 

wijkmaaltijd terwijl zij hier wel baat bij zouden kunnen hebben. Deze bevinding wordt ondersteund door 

ander onderzoek waar is gevonden dat mensen met een ernstige lichamelijke handicap hoger op de 

eenzaamheidsschaal scoren23. Het faciliteren van toegankelijk aanbod is dus vooral van belang voor de 

meest kwetsbare groep en in hoeverre hier een eigen bijdrage voor gevraagd kan worden, kan verschillen 

per voorziening en doelgroep.  
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 De Boer, 2010. Furthermore, Brunet, 1987 
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 Visser & El Fakiri, 2013 
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 Meeusen et al., 2012,  Wildenborg, 2016 
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 Brunet, 1987, Van de Wetering et al., 2011 
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 Bureau Attema & Van de Wetering, 2010 
19

 Bureau Attema & Van de Wetering, 2010 
20

 Dwyer & Hardill, 2011, Bureau Attema & Van de Wetering, 2010; Boyer et al., 2016; Burke, 2011; Dynamo, 2013; Jaarsma,  
2013; Oemichen & Smith, 2016; Van Bergen et al., 2008; Van de Wetering et el., 2011; Wildenborg, 2016, Stichting  
VanHarte, 2016, Defeyter, Graham & Prince, 2015; Weddle, Wilson, Berkshire & Heuberger, 2012 
21

 De Boer, 2010; Brunet, 1987; Militello et al., 1996 
22

 Van Dijk, Jakobs en Lindeman, 2016 
23

 Meulenkamp et al., 2015 
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Ondersteuning vanuit de gemeente 

Het op macro niveau bevorderen van deelname aan wijkmaaltijden kan worden gedaan door de 

wijkrestaurants van subsidies te voorzien om de kosten van de maaltijd zo laag mogelijk te houden24. Ook 

het stimuleren en faciliteren van netwerkvorming kan hieraan bijdragen25.Het bieden van trainingen voor 

personeel en het bieden van voorlichting over gezonde voeding kan van toegevoegde waarde zijn voor de 

doelgroep van de wijkmaaltijden. Naast (financiële) ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor 

de kwaliteit van de maaltijd, de hygiëne en de veiligheid26.  

2.2 Opbrengsten van de wijkmaaltijd 

Wat betreft de opbrengsten van een wijkmaaltijd beschrijft de literatuur op drie niveaus mogelijk 

effecten: op fysieke, geestelijke en sociale gezondheid. De niveaus worden hieronder beschreven.  

Verbetering van de lichamelijke gezondheid 

Veel van de onderzoeken naar wijkmaaltijden richten zich op de potentiele effecten op gezondheid door 

middel van gezonde en gevarieerde voeding27. Het gaat bijvoorbeeld over het meten van het aantal 

gezonde voedingsstoffen dat iemand binnenkrijgt, in hoeverre gezamenlijk eten de eetlust verhoogt en of 

het ontdekken van nieuwe gerechten bijdraagt aan gevarieerder eten. Een andere manier waarmee het 

effect op de gezondheid wordt gemeten is door te kijken in hoeverre de wijkmaaltijd kan dienen als 

signalerings- of vindplaats voor zorgbehoeften28. Hier is een nauwe samenwerking met de welzijns- en de 

gezondheidszorg voor doorverwijzingen essentieel. Tot slot kan de wijkmaaltijd bijdragen aan de 

zelfredzaamheid van deelnemers waardoor ze langer in staat zijn zelfstandig te blijven wonen29. De mate 

waarin er daadwerkelijk een effect op lichamelijke gezondheid wordt gevonden varieert, zeker omdat de 

onderzoeken vaak erg kwalitatief van aard zijn en vooral meningen en verwachtingen van betrokkenen 

beschrijven. 

 

Verbetering van de geestelijke gezondheid 

In de onderhavige literatuurstudie zijn ook alleen kwalitatieve onderzoeken gevonden met betrekking tot 

het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg door middel van wijkmaaltijden. Het gaat hierbij 

veelal om de inschatting van experts. Een van de onderzoeken wijst uit dat samen eten door een verhoogd 

gevoel van geluk de algehele status van de geestelijke gezondheid verbeterd30. De frequentie van 

deelname zou hier wel op van invloed kunnen zijn; pas bij deelname aan minimaal twee maaltijden per 

week trad bij de onderzoeksgroep voldoening van sociale behoefte op31. Ook kan de maaltijd bijdragen 

                                                      

 
24

 Bureau Attema & Van de Wetering, 2010, Trudo, 2011, Van de Wetering et ., 2011 
25

 Overmars-Marx & Jansen, 2011, Van de Wetering, Stevens, Sluyterman van Loo & Nieuwenhuis, 2011, Meeusen et al.  
2012 
26

 Brunet, 1987, Evans, 2002 
27

 Boyer et al., 2016; Stichting VanHarte, 2016, Wildenborg, 2016 
28

 Bureau Attema & Van de Wetering, 2010, Defeyter et al., 2015, Myer, 2004, Van de Wetering et al., 2011, Wildenborg,  
2016 
29

 Dwyer & Hardill, 2011, Lee, 2009 
30

 Militello et al., 1996, Myer, 2004 
31

 Meeusen et al., 2012 
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aan het voorkomen en verminderen van eenzaamheid32 en depressie33. Verschillende onderzoeken wijzen 

uit dat men aan een maaltijd deelneemt om nieuwe mensen te ontmoeten, wat kan bijdragen aan een 

sterker sociaal netwerk. Als vanuit de organisatie van de wijkmaaltijd wordt geprobeerd de interactie 

tussen de deelnemers aan de maaltijd te vergroten, levert dit mogelijk nog meer op34. Zeker bij mannen 

kan interactie met anderen een aandachtspunt zijn, omdat zij over het algemeen geneigd zijn snel te eten 

en meer op zichzelf te zijn als zij deelnemen aan een wijkmaaltijd35. De wijkmaaltijd kan ook bijdragen aan 

het ervaren van meer dagelijkse structuur en daarmee een vermindering van ervaren stress tot gevolg 

hebben36. 

Verbetering van de sociale gezondheid 

Ook wat betreft de verbetering van sociale gezondheid is vooral kwantitatief onderzoek gedaan. 

Wijkmaaltijden kunnen een bijdragen leveren aan sociale cohesie in een wijk, zeker als de deelnemers 

elkaar ook buiten de maaltijd ontmoeten37. Het bieden van meerdere activiteiten op een locatie lijkt de 

deelname aan alle activiteiten te versterken38. Het kan hierbij zowel gaan om hobby of knutselactiviteiten, 

bepaald cursusaanbod of gezondheidsvoorlichting. Ook meehelpen aan een wijkmaaltijd, zoals door te 

koken of op- en af te ruimen, kan verschillende positieve effecten hebben op sociale- en mentale 

gezondheid39. 

Overwegingen voor de betrouwbaarheid literatuurstudie 

Bij het interpreteren van de resultaten van deze review moet rekening gehouden worden met het grote 

aandeel kwalitatieve onderzoeken. Het daadwerkelijke effect dat met wijkmaaltijden wordt bereikt is 

daarom in veel gevallen onbekend. De onderzoeken die wel kwantitatief van aard zijn, betreffen vaak een 

beperkte onderzoeksgroep waardoor de resultaten niet gegeneraliseerd kunnen worden. Om met meer 

zekerheid de effecten van wijkmaaltijden vast te kunnen stellen is verdiepend onderzoek nodig.  
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3 Bereik wijkmaaltijden  

Voor het onderzoek naar wijkmaaltijden is onder 14 wijkrestaurant in stadsdeel Oost onderzocht wie, hoe 

vaak en waarom deelneemt aan deze voorziening. Iedere week worden op de 14 wijkrestaurant 39 tot 43 

maaltijden40 aangeboden. In de periode 31 oktober – 13 november 2016 zijn 166 mensen geïnterviewd. 

Daarnaast is een groot deel van de bezoekers (mits ze hier bezwaar tegen hadden) bij de maaltijden 

geregistreerd.  

 

In de onderzoeksperiode zijn tussen de 364 en 409 unieke personen bereikt41. Omdat een derde van de 

geregistreerde personen geen gegevens wilde geven kunnen we het bereik alleen in een marge aangeven. 

Als we er vanuit gaan dat alle anonieme respondenten unieke personen zijn, komt het maximale bereik op 

409 personen. Uit de gegevens van de geregistreerde respondenten blijkt echter dat 37% van hen vaker 

dan één keer bij een wijkmaaltijd eet en/of verschillende wijkrestaurants bezoekt. Logischerwijs is er 

onder een deel van de anoniemen42 ook overlap tussen maaltijden en restaurants waardoor het aantal 

unieke personen in werkelijkheid minder is. Als we uitgaan van een even grote overlap zoals gevonden op 

basis van de registraties (37%) en dit percentage in mindering brengen op het aantal anonieme 

deelnemers, komt het geschatte totale bereik op 364 unieke personen. 

3.1 Achtergrondkenmerken bereik 

De meerderheid van de gebruikers van wijkmaaltijden is vrouw en het grootste deel valt in de 

leeftijdscategorie 80+. Vergeleken met de populatiecijfers in stadsdeel Oost, wijkt dit significant af. Zowel 

het aandeel vrouwen als het aandeel 80+’ers dat gebruik maakt van de wijkmaaltijden is groter43.  

 

Figuur 3.1 Geslacht    Figuur 3.2 Leeftijdscategorie 

 

(67%) 

 

(33%) 

 

N=269 

 

 

 

N=254 

                                                      

 
40

 Vier maaltijden vinden twee keer per maand plaats.  
41

 In Bijlage III zijn de afwegingen bij het berekenen van het bereik opgenomen. 
42

 Van de 409 personen zijn er 121 anoniem geregistreerd, 37% daarvan zijn 45 personen. 
43

 In Bijlage IV is de vergelijking opgenomen. 
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Als we kijken naar de huishoudsamenstelling blijkt de meerderheid van de bezoekers alleen te wonen, één 

op de tien woont met een partner.  

 

Tabel 3.1 Huishoudsamenstelling bezoekers 

 

 

 

Wijkmaaltijden 

Populatie Oost  

(ouder dan 55 jaar, dd. 1-1-'16) 

Leefsituatie N % N % 

Alleenwonend 115 75% 11.153 43% 

Met partner 16 10% 8.821 34% 

Tweeoudergezin 2 1% 3.566 14% 

Eenoudergezin 4 3% 1.423 6% 

Overige huishoudens 10 6% 256 1% 

Tehuisbewoner 7 5% 492 2% 

Totaal 154 100% 25.711 100% 

 

Als we deze gegevens vergelijken met de bewoners van Oost bereiken de wijkmaaltijden meer dan 

gemiddeld de alleenwonenden uit de buurt44.  

 

In Figuur 3.3 is weergegeven in welke buurt de bezoekers van de wijkmaaltijden wonen. Ruim een derde 

van de bezoekers van de onderzochte wijkrestaurants woont in Watergraafsmeer. Gezien de verdeling 

van wijkrestaurants over het stadsdeel is deze vertegenwoordiging per buurt niet verwonderlijk. In zowel 

Watergraafsmeer als de Indische Buurt wordt bij vier restaurants een wijkmaaltijd aangeboden. In Oud 

Oost kan men bij drie wijkrestaurants eten, in het Oostelijk Havengebied bij twee en op IJburg bij één 

restaurant45.  

  

                                                      

 
44

 P<0.05. 
45

 Alleen de (deels) gesubsidieerde maaltijden door stadsdeel Oost zijn meegeteld.  
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Figuur 3.3 Buurt waar de bezoekers wonen en verdeling jong en oud 

N=156 

        Ouder dan 65 jaar 

        Jonger dan 65 jaar 

 

De taartpunten in het kaartje geeft de verdeling van de gebruikers van de wijkmaaltijden naar leeftijd. Het 

lichtgroene gedeelte zijn de bezoekers jonger dan 65 jaar en het donkergroene deel zijn de bezoekers 

ouder dan 65 jaar. De bezoekers van de maaltijden afkomstig uit Watergraafsmeer zijn over het algemeen 

ouder dan 65 jaar, terwijl van de bezoekers uit de overige buurten minimaal een kwart jonger is dan 65 

jaar. Deze resultaten zijn in lijn met de verdeling van de bevolking naar leeftijd per buurt. In 

Watergraafsmeer is 17 procent van de bewoners ouder dan 65 jaar, op IJburg is dit 6 procent. Bij het 

analyseren van de resultaten naar buurt of restaurant dient wel rekening gehouden te worden met het feit 

dat het om kleine aantallen gaat. Later in dit hoofdstuk komen we hier op terug.  

3.1.1 Beoogde versus bereikte doelgroep 

Op basis van de leeftijd en huishoudsamenstelling bereiken de wijkmaaltijden de doelgroep die ze 

beogen, namelijk de oudere alleenwonende buurtbewoners. Dat er meer vrouwen dan mannen bereikt 

worden is wel een aandachtspunt zoals ook uit de literatuurstudie is gebleken. De wijkmaaltijden richten 

zich echter niet alleen op oudere buurtbewoners maar vooral ook op (oudere) kwetsbare bewoners met 

een krappe beurs en/of bewoners in een sociaal isolement. Daarnaast is een aantal maaltijden gericht op 

lvb-cliënten, mensen met ggz-problematiek en bewoners bij het nabij gelegen verzorgingstehuis. Het 
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doel van de maaltijden is het met elkaar in contact brengen van buurtbewoners, het bestrijden van sociaal 

isolement en het bieden van een gezonde (en in veel gevallen warme) maaltijd. Bij een aantal 

wijkrestaurants dient de maaltijd ook ter signalering van problematiek voor ander (zorg)aanbod en/of 

wordt de maaltijd ter aanvulling op de dagbesteding aangeboden.  

 

Om het bereik van kwetsbare personen te bepalen hebben we een onderscheid gemaakt naar sociale en 

financiële kwetsbaarheid en mensen met een kwetsbare gezondheid. Om vast te stellen of een bezoeker 

een kwetsbare gezondheid heeft, is gekeken naar de subjectieve indicator ‘ervaren eigen gezondheid’. 

Degene die aangaven hun gezondheid als (zeer) slecht te ervaren hebben we tot deze groep gerekend. 

Vergeleken tot alle ouderen in stadsdeel Oost, onderzocht in de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 

(AGM 201246) ervaart 49 procent zijn of haar gezondheid (zeer) goed, bij de deelnemers aan de 

wijkmaaltijden is dit 44 procent. Uit deze vergelijking blijken de deelnemers van de wijkmaaltijd niet 

kwetsbaarder dan de totale populatie In hoeverre de bezoekers (gediagnosticeerd) psychische en/of 

chronische aandoeningen hebben, is niet in de vragenlijst opgenomen. Dit leidt mogelijk tot een 

onderschatting op dit domein. 

 

In hoeverre iemand behoort tot de sociaal kwetsbaren is vastgesteld door middel van een aantal 

stellingen over de aanwezigheid van een sociaal netwerk en het hebben van een dagbesteding die 

voldoening geeft. De personen die op minimaal 3 van de 5 netwerkstellingen antwoordde dat dit ‘min of 

meer’ of ‘(helemaal) niet’ aanwezig was en/of aangeven geen zinvolle dagbesteding
47

 te hebben zijn tot de 

sociaal kwetsbaren gerekend. Onder de bezoekers van de wijkmaaltijden blijkt dit bij 41 procent het geval 

te zijn. Volgens de AGM 2012 is 30 procent van de Amsterdammers eenzaam, bij de leeftijdsgroepen 65-

74 jaar en 75+ is dit respectievelijk 33 en 36 procent. De bereikte doelgroep door de wijkmaaltijden lijkt 

daarmee eenzamer.  

 

Respondenten zijn tot slot als financieel kwetsbaar aangemerkt als ze alleen over een AOW of 

bijstandsuitkering beschikken en als ze aangeven een Stadspas met een groene stip te hebben
48. Vergeleken 

met de populatie ouderen in Amsterdam Oost op basis van de AGM 2012 blijkt dat er bij de wijkmaaltijden 

significant meer 65+’ers met alleen een AOW- of bijstandsuitkering worden bereikt. Onder de bezoekers 

van de maaltijden is dit 33 procent terwijl van alle ouderen in Oost 24 procent van de 65+’ers alleen deze 

bron van inkomsten heeft. Ook wat betreft financiën lijken de wijkmaaltijden meer kwetsbare personen te 

bereiken dan op basis van de populatie verwacht kan worden.  

 

  

                                                      

 
46

 http://www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/gezondheidsmonitors/amsterdamse/. 
47

 Er is gevraagd naar wat de dagbesteding is en in hoeverre dit als vervelend ervaren wordt (score 4 t/m 7 op een schaal van  
1 tot 7).  
48

 Hoewel er ook met betrekking tot financiële draagkracht subjectieve kenmerken van de respondenten zijn verzameld is 

gekozen om alleen de objectieve kenmerken mee te nemen. Dit is gedaan omdat na een analyse van alle financiële 

gegevens er geen samenhang blijkt te zijn tussen de inkomensbron en bijvoorbeeld de mate van kunnen rondkomen, het 

kunnen verwarmen van het huis en het kunnen betalen van een onverwachte rekening van €1000,-. Een deel van de 

respondenten beschikt in theorie dus over voldoende inkomsten maar heeft wel moeite met rondkomen en andersom. De 

mate waarin iemand rond kan komen lijkt dus afhankelijk van het uitgavenpatroon en/of de subjectieve beleving van 

financiële zelfredzaamheid in plaats van de hoogte van de inkomsten.  
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Op basis van de zojuist beschreven selectiecriteria blijkt 65 procent van de respondenten op één of meerdere 

domeinen (sociaal, financieel en/of gezondheid) kwetsbaar. Het aandeel kwetsbaren is gelijk als we de jongere 

met de oudere deelnemers vergelijken, respectievelijk 64 en 66 procent. Als we kijken naar het soort 

problematiek blijkt rond de 40 procent financieel kwetsbaar en/of sociaal kwetsbaar en kampt 13 procent met 

een slechte (zelf ervaren) gezondheid. 

 

Figuur 3.4 Problematiek 

(41%) 

 

(38%) 

 

(13%) 

 

#=15049, N=106 

 

Voor de meeste deelnemers van de wijkmaaltijden geldt dat ze op één van de drie domeinen kwetsbaar 

zijn. Alleen de combinatie sociale en financiële kwetsbaarheid (23%) komt vrij vaak voor. De overige 

combinaties van problematiek komen bij minder dan 10 procent van de deelnemers voor.  

 

 

                                                      

 
49

 Omdat een aantal bezoekers van wijkmaaltijden een combinatie van problematiek heeft is het aantal gevonden  
problemen hoger dan het aantal respondenten met een probleem.  
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Figuur 3.5 Gemeten problematiek naar wijkrestaurant 

N=162 
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Als we kijken naar het doelgroepbereik per wijkrestaurant zien we ook verschillen. Daar waar het 

merendeel van de deelnemers in het Parkhuis en de Kastanjehof, volgens onze definitie (excl. psychische 

problematiek), niet kwetsbaar is, is dat bij Jav'art, Ondrobong en het Instroomhuis het tegenovergestelde. 

Ook de bezoekers van de Kraaipan en De Gooyer kampen veelal met meervoudige problematiek. Zoals 

eerder gezegd gaat het bij het vergelijken van subgroepen in dit onderzoek vaak om kleine aantallen, hier 

dient bij de interpretatie van de resultaten rekening mee gehouden te worden. In verband met 

betrouwbaarheid van de cijfers beschrijven we in het vervolg van het rapport alleen de resultaten van 

subgroepen groter dan 10 respondenten50.  

 

Alles overziend kan gesteld worden dat men met de wijkmaaltijden momenteel meer (kwetsbare) 

ouderen bereikt dan verwacht zou worden op basis van de samenstelling van de populatie van stadsdeel 

Oost.  

 

  

                                                      

 
50

 Concreet betekent dit dat de resultaten van Ondrobong, Parkhuis, Ijburg, Instroomhuis en Sporenburg bij de 
vergelijkingen tussen restaurant buiten beschouwing is gelaten. 



GGD Amsterdam 

Onderzoek naar wijkmaaltijden 

 

 

 

 

21 

4 Gebruik van de wijkmaaltijden 

Het gebruik van de wijkmaaltijden is bepaald aan de hand van de resultaten van de vragenlijst in 

combinatie met de registraties van de aanbieders van de wijkmaaltijden51.  

 

Tabel 4.1 Gemiddeld aantal wijkmaaltijden per week 

 N % 

<1 maaltijd* 78 27% 

1 maaltijd 117 41% 

2 maaltijden 49 17% 

3 maaltijden 28 10% 

>3 maaltijden** 16 6% 

Totaal 288 100% 

*1, 2, a 3 maaltijden per maand, ** maximaal 7. 

 

Ruim een kwart van de respondenten gaat gemiddeld minder dan 1 keer per week (1, 2 of 3 keer per 

maand) naar een wijkrestaurant, 40 procent van de deelnemers bezoekt 1 wijkmaaltijd per week. Alle 

respondenten overziend bezoekt men gemiddeld 1,4 maaltijden per week (of zo’n 3 maaltijden per 2 

weken).  

 

Tabel 4.2 Aantal verschillende wijkrestaurant waar men per week een maaltijd eten
52

 

 1 wijkrestaurant 2 wijkrestaurants 3 wijkrestaurants 4 wijkrestaurants Totaal 

Lunch 62   1 63(22%) 

Diner 170 22 4  196(68%) 

Lunch + diner 16 11 2  29(10%) 

Totaal 248 (86%) 33 (11%) 6 (2%) 1 (0%) 288 

 

De meeste bezoekers van wijkmaaltijden gaan naar één restaurant. Degene die alleen gebruik maken van 

een lunch doen dit altijd bij hetzelfde wijkrestaurant. Als er bij meerdere wijkrestaurants wordt gegeten, 

worden veel verschillende restaurants met elkaar gecombineerd. De wijkmaaltijden bij Ondrobong Mix’it 

(18x), Jeruzalem (13x) en Einde van de Wereld (12x) maken het vaakst onderdeel uit van een combinatie 

van restaurants. De meest voorkomende vaste combinaties zijn: Kraaipan gecombineerd met Ondrobong 

(9x) en Brinkhuis gecombineerd met Jeruzalem (7x).  

                                                      

 
51

 In Bijlage III zijn de afwegingen bij het berekenen van het bereik opgenomen. 
52

 Als iemand gebruik maakt van de lunch en het diner bij hetzelfde restaurant, is dit geteld als 2 maaltijden, 1 locatie.  
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4.1 Redenen voor deelname wijkmaaltijd 

Alle respondenten is gevraagd naar het belang van bepaalde redenen voor het bezoeken van een 

wijkmaaltijd. Per reden kon men kiezen uit een antwoorden variërend van ‘erg belangrijk’ tot ‘erg 

onbelangrijk’. In de figuur zijn alleen de respondenten meegenomen die de reden ‘een beetje’ of ‘erg’ 

belangrijk’ vonden. Alle reacties zijn bij elkaar opgeteld. In de figuur is dus de verdeling naar belang van de 

redenen om deel te nemen aan een wijkmaaltijd opgenomen.  

 

Figuur 4.1 Wat is de reden deel te nemen aan een wijkmaaltijd (meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=154 

 

De redenen die het vaakst genoemd worden om deel te nemen aan een wijkmaaltijd zijn gezelligheid en 

samen eten, nieuwe mensen ontmoeten en er even uit zijn. Gezelligheid is voor veel mensen (69% van de 

respondenten) een erg belangrijke reden om een wijkmaaltijd te bezoeken, ruim een kwart vindt dit een 

beetje belangrijk. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met het belang van samen eten: de meerderheid (56%) 

noemt deze reden erg belangrijk en ongeveer een derde een beetje belangrijk. Bijna iedereen (150 van de 

154 respondenten) noemt een van de sociale aspecten (de blauwkleurige vlakken in het figuur) als (erg) 

belangrijke reden om aan een maaltijd deel te nemen. Hoewel eerder is geconstateerd dat zo’n 40 procent 

van de bezoekers van wijkmaaltijden (ook) financieel kwetsbaar is, is goedkoper eten relatief weinig 

genoemd als (erg) belangrijke reden om een wijkmaaltijd te bezoeken. Goedkoper eten beslaat slechts 6 
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procent van alle reacties (zie figuur), dit wordt door een derde van de respondenten genoemd. Dit wordt 

bevestigd door de antwoorden op de vraag wat men vindt van de prijs van de maaltijden. Ongeveer één 

op de twintig vindt de prijs te hoog en één op de tien te laag. De rest van de bezoekers (87%) vindt de prijs 

goed. Het sociale aspect weegt dus voor de meeste deelnemers zwaarder dan het financiële aspect.  

 

Zoals in het literatuurhoofdstuk staat beschreven is gebleken dat het vragen om een geldelijke bijdrage 

drempelverlagend kan werken voor mensen die moeite hebben rond te komen. Door het betalen van een 

eigen bijdrage wordt de maaltijd niet als armenvoorziening gezien en voelen mensen zich niet beschaamd 

hier gebruik van te maken. Gezien het feit dat er vrij veel financieel kwetsbaren gebruik maken van de 

maaltijd en dat ze het bedrag dat ze er voor moeten betalen goed vinden lijkt dit bij deze maaltijden dus 

goed te werken. Het is echter ook aannemelijk dat schaamte heeft geleid tot een onderrapportage wat 

betreft financiële redenen voor deelname, en het daadwerkelijke percentage waarbij het financiële aspect 

een rol speelt hoger ligt.  

 

Als we de restaurants onderling met elkaar vergelijken53 noemen de bezoekers van Kraaipan en Brinkhuis 

vaker dat ze lekkerder (50% en 46%) en gezonder (beide rond 40%) eten dan thuis. Bij Mi Sabor en 

Kraaipan weegt het belang van het eten van een warme maaltijd zwaarder (78% en 72%) dan bij andere 

wijkrestaurants. Omdat er bij een aantal maaltijden alleen (koude) lunches worden aangeboden is dit niet 

per definitie verrassend. Verschillen in redenen om een maaltijd te bezoeken tussen kwetsbare en niet-

kwetsbare deelnemers zijn er weinig. Wel wordt ‘er even uit zijn’ significant vaker door kwetsbare 

deelnemers genoemd als reden om een wijkmaaltijd te bezoeken. Daarnaast blijkt dat vrouwen vaker de 

maaltijden bezoeken om nieuwe mensen te ontmoeten en mannen dit vaker doen om goedkoper en/of 

warm te eten. Jongere deelnemers vinden het belangrijker dan oudere deelnemers dat ze lekkerder of 

anders dan thuis eten en dat het een goedkope maaltijd is. Jongere deelnemers vinden het ook 

belangrijker om aan de maaltijd mee te helpen.  

4.2 Ervaren baten wijkmaaltijd 

Naast redenen om een maaltijd te bezoeken is door middel van stellingen gevraagd naar wat de maaltijd 

de deelnemers oplevert. Wederom zijn alle reacties bij elkaar opgeteld, de volgende figuur laat het 

aandeel respondenten zien dat het ‘(helemaal) eens’ is met een stelling. 

  

                                                      

 
53

 Alleen significante verschillen, P< 0.05, worden beschreven. Alleen subgroepen met meer dan 10 respondenten zijn  
meegenomen in de analyse. Dit betekent dat bij deze analyse Instroomhuis, Parkhuis, Ondrobong, Kastanjehof, IJburg en  
Sporenburg uitgesloten zijn.  



GGD Amsterdam 

Onderzoek naar wijkmaaltijden 

 

 

 

 

24 

Figuur 4.2 Wat biedt de wijkmaaltijd je? 
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Behalve dat sociaal oogpunt de belangrijkste reden is om deel te nemen, blijkt de maaltijd dit de 

deelnemers ook in werkelijkheid te bieden. De respondenten zijn het het vaakst eens met de stellingen 

dat ze zich op hun gemak voelen bij de maaltijden, dat ze nieuwe mensen (ook buiten de maaltijd) 

ontmoeten en dat een wijkmaaltijd zorgt voor minder eenzaamheid. Overigens is men wat kritischer (of 

minder open) als het gaat om eigen eenzaamheid ten opzichte van de eenzaamheid van de groep. Op de 

vraag of men zichzelf minder alleen voelt als gevolg van de wijkmaaltijd is 55 procent positief, terwijl 78 

procent verwacht dat de wijkmaaltijd in het algemeen eenzaamheid tegengaat. De wijkmaaltijd blijkt 

voor een groot deel van de deelnemers los te staan van deelname aan andere activiteiten op de locatie 

van het wijkrestaurant. Van alle respondenten zegt minder dan een derde hier op de betreffende locatie 

ook gebruik van te maken. 

 

Ongeveer een derde van de respondenten zegt bij een wijkmaaltijd meer groente en/of lekkerder te eten 

dan thuis. Dat mensen gebruik maken van een wijkmaaltijd zonder dat ze er per definitie lekkerder dan 

thuis eten sluit aan bij de literatuur. De sociale interacties worden zo belangrijk geacht dat het restaurant 

en/of de maaltijd zelf een minder grote rol spelen. 
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Als we de wijkrestaurants onderling met elkaar vergelijken komen bezoekers van het Brinkhuis (80%) en 

Kraaipan (65%) vaker eten omdat ze geen zin hebben om zelf te koken. Bij Jeruzalem (58%) en het 

Brinkhuis (50%) komen bezoekers ook voor andere activiteiten dan alleen het eten. En bij het Hoekhuis 

(71%) en Jav’art (55%) zijn deelnemers vaker in contact gekomen met andere hulpverleners dan bij de 

overige wijkmaaltijden. Zoals uit de literatuurstudie bleek is een van de voorwaarden van een succesvol 

wijkrestaurant het creëren van een veilige situatie. Die voorwaarde lijkt bij de restaurants in Oost goed 

gelukt. Bij alle wijkrestaurants zegt minimaal 75 procent van de respondenten zich op zijn of haar gemak 

te voelen.  

 

Wanneer we de kwetsbare met de niet-kwetsbare deelnemers vergelijken blijkt er een significant verschil 

tussen de mate waarin men niet (meer) zelf kan koken en de mate waarin de maaltijd heeft gezorgd dat 

men zich minder alleen voelt. Bij beide stellingen is de kwetsbare doelgroep het vaker eens met de stelling 

dan de niet-kwetsbaren. Verder zeggen mannen vaker dat ze door de wijkmaaltijd meer groente zijn gaan  

eten en ontmoeten vrouwen vaker andere deelnemers ook buiten de maaltijd om. Jongere deelnemers 

hebben vaker het idee dat de maaltijd bijdraagt aan het bestrijden van eenzaam, terwijl de oudere 

deelnemers vaker zeggen dat zij zichzelf minder alleen zijn gaan voelen door de wijkmaaltijd. Ouderen 

maken ook vaker gebruik van andere activiteiten die op de locatie van de wijkmaaltijd worden 

aangeboden dan de jongere deelnemers.  
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5 Conclusie en aanbevelingen 

Voor het onderzoek naar wijkmaaltijden is een literatuurstudie uitgevoerd en is onder 14 wijkrestaurants 

in stadsdeel Oost onderzocht wie, hoe vaak en waarom deelneemt aan de maaltijd. In een periode van 2 

weken zijn 166 mensen geïnterviewd door middel van een vragenlijst. Daarnaast is een groot deel van alle 

bezoekers (indien gewenst anoniem) bij de maaltijden geregistreerd.  

 

Het onderzoek wijst uit dat tussen de 360 en 400 unieke personen deelnemen aan de wijkmaaltijden in 

stadsdeel Oost. Het aandeel vrouwen en het aandeel 80+’ers dat gebruik maakt van de wijkmaaltijden is 

groter dan je zou verwachten op basis van de populatie in Oost. Het betreft een kwetsbare groep met 

sociale kwetsbaarheid bij 41 procent; financiële kwetsbaarheid bij 38 procent en een slechte ervaren 

gezondheid bij 13 procent van de deelnemers. Van de gehele groep heeft driekwart tenminste één van 

deze kwetsbaarheden. Er worden per week tussen de 39 en 43 maaltijden per week aangeboden. 

Gemiddeld eet men er 1,4 keer per week. 

 

De belangrijkste redenen om deel te nemen aan een maaltijden is de gezelligheid, het samen eten, er 

even uit zijn en het ontmoeten van nieuwe mensen. Als gevolg van de maaltijd blijken de deelnemers zich 

minder alleen te voelen en ontmoeten ze nieuwe mensen die ze (vaak) ook buiten de wijkmaaltijden zien. 

Dat de maaltijd gezonder of lekkerder is dan wat ze thuis zouden eten wordt weinig onderschreven.  

 

In het vervolg van het hoofdstuk worden aan de hand van de uitkomsten van de literatuurstudie de 

wijkmaaltijden in Oost beschreven en worden mogelijke verbeterpunten genoemd.  

5.1 Voorwaarden voor deelname 

Sfeer en uitstraling restaurant 

Uit de literatuurstudie is een aantal voorstellen naar voren gekomen waarmee een wijkrestaurant het 

bereik mogelijk kan verhogen. Het inspelen op behoeften van de deelnemers zonder dat zij het gevoel 

hebben gebruik te maken een sociale- of armoedevoorziening is het meest genoemd. Om dit te realiseren 

is het belangrijk om de uitstraling van een ‘echt’ restaurant te creëren en voor iedere maaltijd een eigen 

bijdrage te vragen. Dat laatste is bij alle wijkmaaltijden in Oost het geval en gezien het vrij grote aantal 

financieel kwetsbare deelnemers voelen blijkbaar (ook) mensen met een krappe beurs zich welkom. In 

hoeverre je het gevoel hebt bij een echt restaurant te eten verschilt per locatie. De deelnemers in Oost 

hebben dit niet expliciet genoemd als voorwaarden of afknapper dus het is niet bekend in hoeverre ze hier 

waarde aan hechten.  

Aantrekken van deelnemers 

Het succes van een wijkrestaurant valt of staat met het aantrekken van deelnemers. Uit de literatuur blijkt 

dat persoonlijke uitnodigingen (van familie en vrienden) en doorverwijzingen van het zorg- en 

welzijnsnetwerk hier aan kunnen bijdragen. In de interviews met de coördinatoren komt naar voren dat 



GGD Amsterdam 

Onderzoek naar wijkmaaltijden 

 

 

 

 

27 

mede de functie van het pand waarin de maaltijd wordt gegeven, bepalend is voor de bekendheid en 

verwijzing door verschillende partijen. Een Wijkservicepunt heeft bijvoorbeeld een veel bredere functie 

dan een locatie waar alleen een wijkrestaurant is. Dit maakt dat de reden om een Wijkservicepunt te 

bezoeken niet perse de wijkmaaltijd is, maar de participatie daaraan wel kan vergroten. Het bieden van 

meer activiteiten zou, volgens de literatuur, ook een hoger bereik van mannen kunnen opleveren. Mannen 

zouden, meer dan vrouwen, een alibi nodig hebben om een wijkmaaltijd te bezoeken. Uit de totale 

deelname aan de wijkmaaltijden in Oost blijkt ook dat het aandeel mannen achterblijft. Bij uitsplitsing 

naar restaurant lijkt dit echter niet afhankelijk van het type locatie. Het zou zo kunnen zijn dat het overige 

aanbod van de Wijkservicepunten, niet aansluit bij de behoefte van mannen maar dat op basis van dit 

onderzoek niet vast te stellen.  

 

Uit het feit dat ongeveer 37 procent van de deelnemers niet bereid was zijn naam te geven in het 

onderzoek, lijkt te onderschrijven dat laagdrempelige, in dit geval anonieme, deelname voor een deel van 

de groep een voorwaarde lijkt om gebruik te maken van de wijkmaaltijdvoorziening. Het registreren van 

gegevens van de deelnemers dient niet of met de nodige voorzichtigheid te gebeuren.  

Vaste kern versus nieuwe deelnemer 

Voor de continuïteit van de maaltijd is het binden van vaste kern bezoekers nodig. Uit de gesprekken met 

de deelnemers en coördinatoren komt naar voren dat bij de maaltijden vaak het dezelfde mensen 

aanwezig zijn. Dat is aan de ene kant een voordeel omdat het bijvoorbeeld de ‘sociale controle’ versterkt 

en mensen ook gemist worden als ze er een aantal keer zonder bericht niet zijn geweest. Aan de andere 

kant kan het een drempel opwerpen voor mensen die voor het eerst komen. Om nieuwkomers te binden 

is het van belang dat de groep toegankelijk is om bij aan te sluiten en dat er een mix is van een vaste kern 

uit de buurt en ‘losse’ deelnemers uit andere buurten. Hierin kunnen ook de vrijwilligers een rol spelen. 

Behalve dat ze de nieuwkomers welkom heten en op hun gemak stellen kunnen zij sturen op een 

wisselende samenstelling van eetgroepjes. Door bijvoorbeeld regelmatig de opstelling van de tafels aan te 

passen voorkom je vaste plekken, is er meer interactie tussen de bezoekers en voelen mensen zich minder 

snel buitengesloten. Van een van de wijkrestaurants in Oost weten we dat dit wordt gedaan en dat dit het 

vormen van vaste eetgroepen gedeeltelijk tegengaat.  

Gevarieerd menu 

Het aanbieden van een gevarieerd menu komt in de literatuur ook veelvuldig voor als mogelijke 

succesfactor voor een wijkrestaurant. In Stadsdeel Oost wordt hier op ingespeeld door zowel in het menu 

als in de vrijwilligers en koks te variëren. Er is een aantal restaurants waar vaak specifieke maaltijden 

worden gekookt zoals Indische rijsttafel of juist Hollandse pot wat bepaalde mensen aantrekt. Uit de 

resultaten van de vragenlijst blijkt dat zowel degene die deze keuken kennen van thuis maar ook mensen 

die graag ‘iets anders dan normaal’ eten dit waarderen. Ook zijn er wijkrestaurants waar de vrijwilligers 

een specifieke achterban of community motiveren deel te nemen. Hoewel dit niet altijd vanuit een 

bepaalde strategie wordt gedaan, weten deze maaltijden wel een grote variatie aan mensen te bereiken.  

Subsidie 

Het stadsdeel faciliteert de wijkmaaltijden middels subsidies. De subsidie is vrij te besteden. Wel wordt er 

in principe aan het begin van het jaar een inschatting gemaakt van het aantal maaltijden dat een 

restaurant verwacht aan te bieden.  
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5.2 Doel en bereik doelgroep 

Doel 

Het doel van de wijkmaaltijden is het aantrekken van oudere, kwetsbare buurtbewoner en op een 

laagdrempelige wijze voorzien van een (warme) maaltijd. Met de maaltijd worden (eenzame) 

buurtbewoners met elkaar in contact gebracht en wordt getracht sociaal isolement te voorkomen of 

verminderen. Ook naar formele zorg toeleiden is in een aantal gevallen onderdeel van de doelen van de 

wijkmaaltijd.  

 

Kwetsbaarheid deelnemers 

Gezien de kenmerken van deelnemers van de wijkmaaltijden, wordt in ieder geval een deel van de 

beoogde doelgroep bereikt. Gemiddeld zijn de deelnemers ouder en kwetsbaarder dan de populatie van 

het stadsdeel. Het probleem hierbij is echter dat het nog steeds onduidelijk is, hoe groot de totale 

doelgroep is. Het is daarom goed dat men vanuit het stadsdeel, parallel aan dit onderzoek, zicht probeert 

te krijgen in de omvang van het totaal aantal kwetsbare personen. Hoewel er altijd een discrepantie zal 

bestaan tussen het bepalen van kwetsbaarheid op basis van data versus zelf ervaren kwetsbaarheid biedt 

het wel een richting van het aantal personen met een grotere kans op sociaal isolement of eenzaamheid. 

Om de meest kwetsbare, zorgmijdende personen te bereiken zal hoe dan een intensieve 

wervingscampagne nodig zijn. Een hechtere samenwerking met signalerende partijen uit het 

wijkzorgnetwerk zou hier aan bij kunnen dragen. 

Mannen 

Zoals eerder gezegd blijft het bereik van mannen bij wijkmaaltijden achter. Uit de literatuur bleek al dat 

mannen wellicht minder behoefte hebben aan lang, gezellig tafelen. Het achterblijven van de deelname 

aan de wijkmaaltijd door mannen hoeft ook geen probleem te zijn zolang de alleenwonende, oudere man 

via andere voorzieningen wordt bereikt en niet ‘vergeten’ wordt. Het werven van meer mannelijke 

vrijwilligers en het bieden van andersoortige activiteiten naast wijkmaaltijden zou de deelname van 

oudere mannen kunnen vergroten.  

 

Gezondheid 

Het is onduidelijk in hoeverre personen met een kwetsbare gezondheid worden bereikt. Aan de ene kant 

is dit niet verwonderlijk omdat de mate van mobiliteit bepalend is voor het überhaupt deel kunnen nemen 

aan een wijkmaaltijd. Aan de andere kant komen de jaren met gebreken en zou het vanzelfsprekend 

moeten zijn dat voorzieningen voor ouderen ook goed bereikbaar zijn. Uit de gesprekken met de 

coördinatoren bleek dat zij van veel van hun deelnemers weten of zij bepaalde fysieke of geestelijke 

problematiek hebben en er dus bij de aanbieders van de maaltijden een completer beeld is van de 

gezondheid van hun deelnemers dan op basis van dit onderzoek is vastgesteld.  

Frequentie deelname 

Uit de registraties en interviews met de deelnemers blijkt dat men gemiddeld 1,4 maaltijden per week 

bezoekt en dat degene die deelnemen aan een lunch dit bijna allemaal bij één restaurant doen. Een van de 

onderzoeken die is geanalyseerd in de literatuurstudie impliceert dat er pas een effect op eenzaamheid en 

isolement plaatsvindt wanneer men minimaal twee keer per week deelneemt aan een 

maaltijdvoorziening. Bij een van de bezoeken aan een wijkmaaltijd werd gesproken over een 

voorgenomen uitwisseling met een ander wijkrestaurant. Deze laagdrempelige kennismaking met een 
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ander wijkrestaurant in de buurt, kan er voor zorgen dat mensen vaker per week gebruik maken van een 

wijkmaaltijd wat de opbrengsten van de maaltijden kan vergroten.  

5.3 Redenen deelname en opbrengsten wijkmaaltijden 

Sociale aspecten wijkmaaltijd 

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het achterhalen van de motivatie om deel te nemen aan 

een wijkmaaltijd en wat de maaltijd de bezoeker oplevert. Het sociale aspect van de maaltijd is in beide 

gevallen het belangrijkst. Deelnemers vinden het gezellig en voelen zich minder alleen. Ook het feit dat 

vooral kwetsbare deelnemers de reden ‘het er even uit zijn’ noemen is een teken aan de wand. De 

wijkmaaltijd draagt dus zeker bij aan het terugdringen van eenzaamheid en sociaal isolement. Ook komen 

er kwetsbare deelnemers die niet zelf (meer) kunnen koken, dit is een belangrijk groep om te voorzien van 

een (warme) maaltijd. 

Gezonde maaltijd 

Omdat de beoogde doelgroep van de basisvoorzieningen grotendeels uit kwetsbare personen bestaat 

worden dit type voorzieningen vaak gebruikt om de gezondheid van deelnemers te verbeteren of in ieder 

geval aan de orde te brengen. Het bieden van een gezonde maaltijd lijkt vanuit het stadsdeel niet als 

voorwaarde opgelegd voor het aanbieden van een wijkmaaltijd en/of verkrijgen van subsidie. Veel 

deelnemers geven bijvoorbeeld aan niet meer groente dan thuis te eten en er is bij verschillende 

restaurants gesproken over erg grote porties. Dit laatste kan overigens wel goed uitpakken voor mensen 

die zich schamen om een tweede keer op te scheppen waardoor anderen zouden kunnen denken dat ze in 

armoede leven. Hoe dan ook is het verplichten van het bieden van een gezonde maaltijd, een keuze en 

kan ook averechts werken. Als men het gevoel heeft betutteld te worden kan dit (kwetsbare) personen 

ook weerhouden te komen. 

Deelname aan andere activiteiten 

Wat verder opvalt is dat een relatief klein aandeel van de bezoekers ook deelneemt aan andere 

activiteiten die op de locaties worden aangeboden. Dit kan mogelijk een aanknopingspunt zijn om, als dat 

nog niet overal gebeurt, deelnemers voor de maaltijden te werven via andere activiteiten en visa versa. 

Zodoende kan de participatie en het effect van de verschillende activiteiten worden vergroot. Dit sluit aan 

bij de bevinding dat de meerderheid van de deelnemers alleen mee-eet en zich verder niet inzet bij de 

maaltijd. Onder de jongere deelnemers wordt vaker mee gekookt en/of opgeruimd. Mogelijk komt dit bij 

hen, net als bij oudere mannen, voort uit het creëren van een ‘alibi’ om deel te nemen aan een 

wijkmaaltijd. Als jongere, tevens kwetsbare deelnemers vaker als vrijwilliger kunnen worden ingezet 

vergroot dit de toegevoegde waarde van de wijkmaaltijd. 

Duurzaamheid effecten 

Omdat de respondenten in dit pilotonderzoek eenmalig zijn bevraagd, is het moeilijk in te schatten hoe 

groot de netto effecten zijn en of het duurzame effecten betreft. Aanvullend onderzoek zou dat uit 

moeten wijzen.  
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Bijlage II Selectie wijkmaaltijden 

Tabel B1. Overzicht onderzochte maaltijden en kenmerken maaltijden 

Wijkservicepunt Wijkrestaurant 

Maaltijd 

per week 

Gemiddeld 

aantal 

deelnemers Eigen bijdrage 

Gemiddeld 

aantal 

professionals 

Gemiddeld 

aantal 

vrijwilligers 

Aantal 

maaltijden 

per maand 

Wijkservicepunt Het 

Brinkhuis/ 

Watergraafsmeer Het Brinkhuis 

Diner din 25 4,5 1 4 4 

Lunch don  12 3,5 0 2 4 

Diner don 25 4,5 1 4 4 

 

Buurtkamer 

IJburg 

Lunch ma 10 3,- 0 3 4 

Diner don 10 3,50 1 2 a 3 4 

Lunch vrij 10 3,- 0 3 4 

Wijkservicepunt De 

Gooyer/ Oud-Oost De Gooyer 

Diner din 

18 4,5 1 4 a 5 4 

 Einde vd Wereld Diner ma 25 3,5 of 2,- + makkie 1 5 2 

Wijkservicepunt 

Hoekhuis/. 

Watergraafsmeer Hoekhuis 

Lunch ma 20 2,- 0 6 4 

Diner don 16 6,- 0 3-4 4 

Lunch vrij 20 2,- 0 6 4 

 Instroomhuis Diner din 35 Geen 1 5 1 

 Javart Lunch don 15 

3,50 of 2,- + makkie, 

(SOEP 1,-) 1 5 2 

Wijkservicepunt 

Jeruzalem/ 

Watergraafsmeer Jeruzalem 

Lunch ma 12 2,- 0 3 4 

Diner ma 28 4,5 1 4 a 5 4 

Diner woe 24 4,5 1 1 4 

Lunch don 12 2,- 0 3 4 

Wijkservicepunt 

Kastanjehof/ 

Oud-Oost Kastanjehof 

Lunch 7 dgn  5 ? 5 3 28 

Diner 7 dgn 3 6,5 5 3 28 

Servicepunt 

Kraaipan/ Oud-Oost Kraaipan 

Diner din 30 4 met Stadspas 3,5 1 7 4 

Diner vrij 18 4 met Stadspas 3,5 1 3 4 

Diner zon 25 5,- 1 5 4 

Wijkservicepunt 

Flevopoort Mi Sabor 

Diner ma 

t/m zat 22 5,5 1 1 24 

 Ondrobong Diner zat 35 3,5 of 2 + makkie 1 5 2 

 Parkhuis Diner din 12 4,5 1 5 4 

 Sporenburg Diner ma 7 2,5 0,5 3 4 
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Bijlage III Werkwijze berekening bereik 

De coördinatoren van de wijkmaaltijden die zijn onderzocht is gevraagd twee weken lang te registreren 

(naam en geboortedatum) wie er gebruik maakt van de maaltijden. Als men anoniem wil blijven is hen 

gevraagd een schuilnaam op te geven en deze ook bij andere wijkrestaurants te gebruiken. Op deze 

manier konden deze personen ook bij andere maaltijden geïdentificeerd worden. Degene die helemaal 

niet geregistreerd wilden worden, zijn alleen in het totaal aantal bezoekers meegeteld. 

 

Bij het analyseren van de registratieformulieren bleken niet alle registraties volledig. Dit liep uiteen van 

helemaal geen registratie van bepaalde maaltijden tot missende waarden van bezoekers. Om toch 

uitspraken te kunnen doen over het bereik is een aantal aanpassingen doorgevoerd: 

-als een maaltijd op een bepaalde dag in week 1 wel is geregistreerd en diezelfde dag in week 2 niet, is 

week 1 als uitgangspunt genomen voor week 2 

-als een maaltijd op bepaalde dagen in de week wel en op andere dagen in de week niet is geregistreerd is 

het gemiddeld aantal bezoekers over die dagen voor de missende maaltijd(en) gebruikt. 
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Bijlage IV 

Tabel B2. Steekproef versus populatie 

 

 

 

Steekproef* 

 

 

Populatie Stadsdeel Oost 

(in de leeftijd: 20-80+) 

 n % n % 

Man 

Vrouw 

Totaal 

88 

181 

269 

 

33% 

67% 

100% 

50.981 
52.500 
103.481 

 

49% 

51% 

100% 

20-49 jr 

50-64 jr 

65-69 jr 

70-74 jr 

75-79 jr 

80+ 

Totaal 

34 

51 

33 

22 

32 

81 

253 

 

13% 

20% 

13% 

9% 

13% 

32% 

100% 

68.915 

22.493 

4.939 

2.890 

1.997 

2.247 

103.481 

67% 

22% 

5% 

3% 

2% 

2% 

100% 

Ijburg en Zeeburgereiland 

Indische buurt 

Oostelijke havengebied 

Oud Oost 

Watergraafsmeer 

Anders 

Totaal** 

12 

37 

7 

23 

59 

17 

155 

8% 

24% 

5% 

15% 

38% 

11% 

100% 

13.979 

17.559 

13.797 

27.250 

24.099 

nvt 

96.684 

15% 

18% 

14% 

28% 

25% 

Nvt 

100% 

 

*De achtergrondkenmerken zijn wisselend wel en niet ingevuld, daarom kan de omvang per categorie verschillen.  

**De populatieverdeling van leeftijd naar buurt loopt vanaf 23 jaar ipv 20 jaar.  

 

Tabel B3. Verdeling kwetsbaarheid naar leeftijd 

 Niet kwetsbaar Kwetsbaar Totaal 

Jonger dan 65 jaar  19 (34%) 34 (32%) 53 (33%) 

Ouder dan 65 jaar  36 (66%) 71 (68%) 107 (67%) 

Totaal 55 (100%) 105 (100%) 160 (100%) 
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Tabel B4. Motieven om deel te nemen aan de maaltijd, aandeel (heel) erg belangrijk 

Motieven N % van alle antwoorden % van alle respondenten 

Gezelligheid 143 18% 95% 

Samen eten 124 16% 86% 

Nieuwe mensen 107 14% 74% 

Er uit zijn 105 14% 77% 

Anders dan thuis eten 65 8% 49% 

Warm eten 63 8% 48% 

Geen zin om te koken 59 8% 48% 

Goedkopere maaltijd 43 6% 33% 

Lekkerder eten 32 4% 25% 

Gezonder eten 29 4% 23% 

Meehelpen bij maaltijd 9 1% 8% 

Totaal aantal antwoorden/ gemiddelde response 779/ 128 100% 100% 

 

Tabel B5. Opbrengsten van de wijkmaaltijd, aandeel (helemaal) mee eens 

Opbrengsten N % van alle antwoorden % van alle respondenten 

Ben op mijn gemak  129 16% 93% 

Nieuwe mensen ontmoeten  110 14% 76% 

Minder eenzaam  110 14% 78% 

Ontmoet ook buiten de maaltijd mensen 105 13% 75% 

Minder alleen  77 10% 55% 

Geen zin om te koken  62 8%  45% 

Contact hulpverleners  46 6%  34% 

Eet lekkerder  41 5%  29% 

Meer groenten  40 5%  28% 

Ook dagbesteding  42 5%  30% 

Eet gezonder  30 4% 22% 

Kan niet meer koken 18 2% 13% 

Totaal aantal antwoorden/ gemiddelde response 810/ 140 100% 100% 

 


