


aanleiding: evenwichtig eten is een recht

economisch haalbaar
maatschappelijke
verantwoordelijkheid

concrete acties 
armoede-
bestrijdingsplan

01/’15



01/’15 – 10/’16brainstormings & test Kortrijk (kwanti/kwali)



primaire doelgroep:

gezinnen met kinderen in (financiële) moeilijkheden

doel:

‘ontzorgen’ in lekker/evenwichtig koken & goedkoop kopen

hoe:

- samenbrengen expertise (privé/publiek)
- inspireren via receptenboekjes + steun door soc. organisaties

kort gezegd



criteria



inspireren via receptenboekjes + steun door soc. organisaties

- 2 wekelijks, identiek voor heel België (NL/FR)

- 6 evenwichtige recepten voor maximum 1-2-3 euro pp 
mét boodschappenlijstje

- zelfde prijzen (!) mét maximum 2-wekelijkse prijsgarantie

- eenvoudig en gevarieerd

- welkomstgeschenk & ca. 3-maandelijks

- receptenboekjes exclusief voorbehouden voor doelgroep

- tips voor kinderen + vermijden voedselverspilling



feedback van de deelnemers 



feedback van de deelnemers 



inspireren via receptenboekjes + steun door soc. organisaties

- naar eigen wensen/mogelijkheden

- via kookworkshops / winkelbezoeken (CLP,..) etc…

- toeleiding uitsluitend door soc. organisaties:

kookinfrastructuur
minimaal budget 2-3€ pp/dag hoofdmaaltijd
wie: cliënt OCMW, verhoogde tegemoetkoming, oordeel prof. toeleider)
vrijwillige deelname
2-wekelijks ontvangen digitale kopie



praktisch



engagementen langs beide kanten



stand van zaken

- uitrol (reactief) sinds november 2016 

- 61 goedgekeurd (40 getekend), 17 afspraken, 10 contacten

Zuid-West-Vlaanderen
OK: Anzegem, Avelgem, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen (CAW Zuidwest Vlaanderen), 
Oostrozebeke, Waregem

- selectie INHERIT voor Vlaanderen als ‘best practice’

- 610 deelnemers begin mei 2016

- uitrol eigen werknemers



in de pers…

http://www.antennecentre.tv/www/soignies_des_recettes_1_
2_ou_3_euros_par_personne-88551-999-226.html

http://www.antennecentre.tv/www/soignies_des_recettes_1_2_ou_3_euros_par_personne-88551-999-226.html


kwalitatieve feedback 
deelnemers



Kristof: “Er zit totaal geen verplichting op. Bij gesprek aan inspiratie krijg je hier ideeën. 
Het is heel goed om te laten zien dat het anders kan dan fastfood.”

Sandra: vroeger maakte ik alleen Afrikaans eten. Ik leer hiermee Belgische gerechten. 

Greta: “Als je naar gewone kookboeken kijkt, heb je geen zicht op prijs.”

Nadia: “Wij zijn moslims. Wij kopen ons vlees elders. Gehakt vervang ik dan, maar het 
heeft weinig effect op kostprijs.



Sofie: “Een papieren boekje is beter dan een website. 

Sandra: “Het Nederlands is niet zo moeilijk. Lezen gaat beter bij mij dan spreken.“

Sofie: "In het begin had ik geen vertrouwen in de prijs. Maar het klopt wel hé, het is 
wel zo.” 

Sylvie: "Ik heb de gratis producten gezien. Maar ik heb ze niet genomen. Ik voel me er 
beschaamd bij aan de kassa. Misschien ga ik het de volgende keer wel doen.“



Sofie: "Ik vind het goed dat er geen 'OCMW' op het boekje staat, dat is positief."

Nathalie: “Rond feestperiode: eens iets speciaals doen. Ik weet nooit wat maken met 
kerst voor mij en minder dochter.” 

Kristof: Soms maak ik recept 2 of 3 weken later.”

Sandra: " Ik kijk in het boekje wat nodig is, en dan koop ik het in Aldi of OKay.“



Dorine: “Ja hoor, ik heb al enkele boekjes ontvangen 
en er al veel gebruik van gemaakt al volg ik niet altijd 
de recepten maar gebruik ook wel wat eigen fantasie. 
Bedankt, want dit is voor mij een grote hulp.

waarom? daarom



meer info over ervaringen?

Arnout Vercruysse - OCMW Kortrijk

056/ 24 41 43

arnout.vercruysse@kortrijk.be

vragen over het project?

Wim Verbesselt - Colruyt

0494/ 88 62 55

wim.verbesselt@colruytgroup.com


