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Families & Food
De invloed van de voedselomgeving 
op koop- en consumptiegedrag 

 

Onderzoek
Onder 21 families in Bijlmer Centrum, Amsterdam 
Zuidoost is onderzoek gedaan naar de invloed van 
het voedselaanbod op hun koop- en consumptie-
gedrag. Er is gekeken naar de veelgebruikte routes 
voor boodschappen, werk of vrije tijd. De citaten zijn 
afkomstig van de deelnemers van het onderzoek. 

Bewoners vinden het 
aanbod ongezonde 
voeding in Bijlmer 
Centrum te groot. 

“Vanuit mijn galerij zie ik elke dag de 
grote M van McDonald's. World of 
Food is op nog geen 2 minuten lopen.”

Boodschappen worden gedaan op 
basis van aanbiedingen, ongezonde 
voeding is vaker in de aanbieding.

“Bij de Kentucky Gold twee 
Zingers kipburgers halen, één 
betalen. Toch eentje, twee 
gegeten. En vervolgens denk 
je dan waarom? Je laat je er 
wel door verleiden.”

Ongezonde voeding is de makkelijke 
keuze door overvloedig aanbod, de lage 
prijs en snelle bereiding in combinatie 
met de dagelijkse routine.

“Ik koop regelmatig een 
KFC box op de route naar 
huis na de bijles van mijn 
dochter. Dan hoef ik daarna 
niet meer te koken.” 

1+1gratis

Fastfoodketens sturen via hun 
apps continu pushberichten 
van aanbiedingen.

“Er wordt vaak gedacht dat er in Zuidoost 
geen behoefte is aan gezond eten. Maar 
bewoners kiezen voor ongezonde opties 
omdat er een gebrek is aan gezonde.”



Actie!

Snacks

De ongezonde voedselinname wordt 
onderschat. In gesprek zegt men 
weinig buiten de deur te eten, maar 
eenmaal onderweg worden regelmatig 
tussendoortjes gekocht.

“Als je langs die broodjeszaak 
fietst, dan moet je gewoon 
even binnenstappen om een 
broodje te halen. En bij de 
kippenvleugels van Snackbar 
Ernos, kan een patatje met 
mayo ook niet ontbreken.”

Het aanbod van Voedselbank 
Amsterdam is niet gezond genoeg.

“Het is niet uitsluitend 
ongezond. Maar er waren 
ook momenten dat we echt 
bakken met chocolade 
kregen.” 

Er wordt regelmatig ‘s avonds 
laat nog eten besteld, terwijl er al 
een avondmaaltijd is genuttigd.

“Zo'n twee à drie keer per week 
bestellen we om 9 uur 's avonds 
nog eten. Dan is het al lang 
geleden dat ik heb gegeten. 
Dus dan heb ik zoiets van: 
lekker, gezellig; er kan nog wel 
wat in!”

Stress, door bijvoorbeeld 
slechte nachtrust, verhoogt 
de trek in ongezonde 
voeding. 

Een goede opvoedstrategie met betrekking tot 
gezonde voeding vraagt om tijd, aandacht, geduld, 
kennis en vaardigheden. Een veel gehoord argument 
om ongezond eten en drinken te kopen is het 
belonen van de kinderen.

“Buiten de Jump-in school 
mag hij ‘gewoon kind zijn’. 
Krijgt hij iets lekkers en (niet 
teveel) sap en frisdrank.” 

Er wordt veel thuis 
gekookt, in verband 
met hoge kosten van 
buiten de deur eten.

Gezonde voeding wordt 
als duur ervaren.

Kinderen bepalen vaak (mee) wat er 
wordt gegeten en kiezen regelmatig 
een ongezonde maaltijd omdat ze 
bijvoorbeeld geen groente lusten.

Vaak wordt er traditioneel gekookt. 
De culturele invloeden zijn groot.

“Mijn moeder is echt Antilliaans. 
Gezond, waar heb je het over? 
Wij houden van lekker eten. 
Gezond eten bestaat niet.”



In Bijlmer Centrum is sprake van een geconcentreerd voedselaanbod in
Winkelcentrum Venserpolder, World of Food en Winkelcentrum Amsterdamse 
Poort. In alle drie de gebieden is het aandeel ongezond voedselaanbod groot. 
Bewoners van Bijlmer Centrum worden continu in grote mate blootgesteld 
aan de verleidingen van ongezonde voeding.
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Zo blijven wij gezond!

Vrijwel alle voedselaanbieders
bieden meer ongezond dan 
gezonde voeding aan. 

Advies van bewoners 
Met de resultaten van het onderzoek is gekeken hoe de voedselomgeving van Bijlmer 
Centrum aangepast kan worden om de gezonde(re) voedselkeuze te stimuleren.  
De volgende mogelijke aanpassingen  zijn voortgekomen uit de ideeën van de deelnemers 
en een eerste brainstorm met een aantal betrokken professionals.

Boodschappen doen

Route naar familie/vrienden/vrije tijd/sport

Route naar school/werk/andere verplichtingen

Route naar Voedselbank Amsterdam
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Ontbĳtreep

Ontbĳtreep

1 Wet- en regelgeving aanpassen
     Kosten voor gezonde voeding omlaag
     Aanbod gezonde voeding versus ongezonde voeding in balans
     Beperken kant-en-klaar maaltijden/bewerkt voedsel

2 Voedselomgeving gezonder maken
     Meer gevarieerd en gezonder voedselaanbod
     Gezond aanbod Voedselbank Amsterdam, bijvoorbeeld pilot Sociale Supermarkt

3 Patronen doorbreken
     Opvoedondersteuning: bijvoorbeeld kinderen anders (leren) belonen
     Stimuleren van gezonde(re) keuze door middel van posters, reclame en activiteiten
     Meer aanbiedingen voor gezonde voeding
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Verwijsinformatie

  
  

Download Rapport Families & Food

Voor meer informatie: 
aanpakgezondgewicht@amsterdam.nl 
amsterdam.nl/aanpakgezondgewicht 

Het Families en Food project is uitgevoerd in 
samenwerking met Stichting Alexander en 
lokale welzijnsorganisaties. Gefinancierd met 
behulp van de European Health Award, die in 
2019 aan de Amsterdamse Aanpak Gezond 
Gewicht is uitgereikt.

Download Rapport Families & Food

Ga naar YouTube Link

Voor meer informatie: 
aanpakgezondgewicht@amsterdam.nl 
amsterdam.nl/aanpakgezondgewicht 

Het Families en Food project is uitgevoerd in 
samenwerking met Stichting Alexander en  
lokale welzijnsorganisaties. Gefinancierd met  
behulp van de European Health Award, die in 
2019 aan de Amsterdamse Aanpak Gezond 
Gewicht is uitgereikt.

https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/961597/rapport_family_en_foods.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v2ulP_mkwy4
mailto:aanpakgezondgewicht%40amsterdam.nl%20?subject=Meer%20informatie%20over%20Gezond%20Gewicht
http://amsterdam.nl/aanpakgezondgewicht
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