


WE STELLEN ONS KORT EVEN VOOR 

Voedingsdeskundige en 

gezondheidspromotor 

Voeding jonge kind en adolescent 

Jeugdhulp en gezonde voeding

Gezondheidsongelijkheid en voeding



WAT IS RATATOUILLE 

Ratatouille is groepsgerichte methodiek waar ervaringsgericht leren centraal staat. Het bestaat uit een reeks 

workshops over voeding en opvoeding voor kwetsbare (toekomstige) ouders met kinderen tot 8 jaar. 



DOEL VAN RATATOUILLE 

 Gezondheidsvaardigheden vergroten 

 Weloverwogen beslissingen maken over gezonde voeding 

 Gezondheid in eigen handen nemen 

 Versterken in opvoedingsvaardigheden 

 Netwerk verbreden 



DAGINDELING EN THEMA’S 

Dagindeling Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5

Koffie en thee 

Korte terugblik 

Sessie 1 Uitgebreide 

kennismaking en 

opstellen regels 

Warme maaltijd en 

gezonde lunchbox

Tussendoortjes en 

drankenkoffer 

Babyvoeding Nieuwe smaken leren 

kennen, proefkoning 

Fruitmoment, samen 

koken 

Lunch 

Sessie 2 Gezonde 

voedingsdriehoek en 

bewegingsdriehoek 

Koppigheid aan tafel Mondhygiënist/ 

tandarts op bezoek 

Vrije tijd en 

beweegcoach 

Ontwikkeling van kind 

in spel 

Evaluatie 



TIPS METHODIEKEN 

 Delen van ervaringen en tips onderling 

 Expert is moderator, vult aan met kennis 

 Interactief 

 Veilige omgeving 

 Cultuursensitief 



AANDACHTSPUNTEN 

 Laagdrempelig advies en toeleiding

 Juiste dag en moment 

 Toeleiding via vertrouwenspersoon 

 Kinderopvang 

 Locatie 

 Taalbarrière 



PARTNERS 

MUST HAVES 

 Groepsmedewerker 

 Opvoedingsondersteuner 

 Voedingsexpert

OPTIONEEL

 Tandarts / Mondhygiënist 

 Beweegcoach 

 Bezoeken kinderopvang 

ONDERSTEUNENDE PARTNERS 

 Wijkgezondheidscentrum 

 Wiegwijs/inloopteam 

 Kind en Gezin 

 VCOK 

 Kinderopvang 

 Gezond Leven (methodiek) 

 Logo Gezond + 

 Kiwanis

 Subsidies stad Gent, … 

 Hogeschool 





Vragen over 

Ratatouille? 



VLAAMS INSTITUUT GEZOND LEVEN WERKT ROND

 Gezonde leefstijl:

 Wat gezonde kost is

 Hoe gezonde kost betaalbaar, gesmaakt … wordt

 Gezonde omgeving:

 Kindermarketing

 Prijsregulering

 Voedselwoestijnen en -moerassen



WAT HEBBEN WE VOOR JOU?

 Online:

 Zeker Gezond Recepten website en app 

 Test hoe gezond je bent MijnGezondLeven

 Tips betaalbaar winkelen, koken en bereiden

 Tips die peuters-kleuters-kinderen-jongeren stimuleren iets (nieuw) te eten

 Voorbeeld boodschappenlijst

 Tussendoortjesplanner

 Seizoenskalender

 Bestelbaar: 

 Fiches die groenten en fruit terug op de kaart zetten

 Affiches die tonen hoeveel suiker in dranken en tussendoortjes zitten

 Uitleenbaar bij Logo:

 Gezelschapsspellen over voeding

 Vorming:

 Jeugdhulp: gezonde kost, gezonde gasten

 Ouders: gezond opvoeden over eten per levensfase

 Burgers: winkeloefening

 …

http://www.zekergezond.be/
https://mijn.gezondleven.be/
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/tips-om-betaalbaar-%C3%A9n-gezond-te-koken
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsadvies-op-maat/levensfase/voedingsadvies-voor-peuters-en-kleuters/12-opvoedingstips-voor-het-kind
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Gezond-Leven-2017-gezond-boodschappenlijstje.pdf
https://www.oogvoorlekkers.be/sites/default/files/public/inline-files/OvL_Tussendoortjesplanner_DEF%20LR.pdf
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Gezond-Leven-2017-gezond-weekmenu.pdf
https://www.gezondleven.be/materialen
https://www.gezondleven.be/materialen/scheurblok-pakket-15-groenten-en-peulvruchten-bereiding-en-recept
https://www.gezondleven.be/materialen/affiche-hoeveel-suiker-in-tussendoortjes




Welk materiaal/tip 

greep jouw 

aandacht?



GEZONDE KOST EN JOUW WERK

 Wat is jullie ervaring?

 Bij welke situatie(s) wil je graag tips?

 Welke gebeurtenissen over eten wil je graag bespreken?



IK BEN TWEE EN IK ZEG NEE… 



IK BEN TWEE EN IK ZEG NEE… 

 Normaliseren van probleem 

 “Nee” potje 

 Negatieve aandacht is ook aandacht 

 Proeven is een proces 

 Goed gedrag bevestigen 

 Niet belonen met “ongezonde” voeding 

 Duidelijke planning met eetmomenten 

 Maaltijd overslaan is niet erg 



HOU CONTACT!

 Tine.Vangroenweghe@gezondleven.be

 Marjolein.Tratsaert@wgcbrugsepoort.be of 

@wgcdesleep.be

mailto:Marjolein.Tratsaert@wgcbrugsepoort.be

