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Voedingsvoorlichting

    van-
uit de reclame- en communicatie-

branche, die belangrijke maatschap-
pelijke onderwerpen op de agenda
zet. Het thema overgewicht bij kinde-
ren staat natuurlijk al volop in de
belangstelling, maar de invalshoek
om ouders op hun verantwoordelijk-
heid aan te spreken, is tot nu toe
onderbelicht gebleven. Julius Min-
naar, bestuurslid van SIRE en project-
leider van deze campagne, legt uit
waarom SIRE juist ouders kiest als
doelgroep: ‘Ouders zijn de poort-
wachters van de maag van hun kinde-
ren. Er zijn veel oorzaken te noemen
voor overgewicht bij kinderen. Hier-
bij kun je denken aan het grote aan-
bod aan voedingsmiddelen, de toena-
me van mogelijkheden voor passief
vermaak, de veiligheid op straat, etc.
Maar als je het terugbrengt tot de
kern, dan kom je terecht bij ouders
die de keuzes voor hun kinderen
maken.’

Volgens Minnaar willen ouders
graag het beste voor hun kinderen,
bijvoorbeeld door te zorgen dat ze
een goede opleiding krijgen en dat ze
niets tekortkomen. Dit laatste heeft
maar al te vaak als onbedoeld bijeffect
dat kinderen te veel snoepen en te
weinig bewegen. ‘Gezonde voeding en
beweging zijn, evenals een goede
opleiding, onontbeerlijk bij de opvoe-
ding’, aldus Minnaar. Hij erkent dat
dit niet gemakkelijk is. ‘Toegeven aan

zeurgedrag is vaak de weg van de
minste weerstand. Om de vrede te
bewaren of simpelweg tijd te bespa-
ren. Maar het stellen van grenzen uit
liefde voor het kind, is de essentie van
opvoeden’.

Reclamecampagne   Wereldwijd
gaan er stemmen op om reclame voor
(ongezonde voedingsmiddelen voor)
kinderen aan banden te leggen. Zo
heeft de Britse overheid besloten paal
en perk te stellen aan reclame voor
kinderen in de vroege avonduren en
komen dergelijke voorstellen in de
EU ook steeds nadrukkelijker in
beeld. De WHO heeft kortgeleden
ook een pleidooi voor beperking van
kinderreclame gehouden.

Is het dan niet dubbel dat juist

SIRE, een organisatie bestaande uit
vertegenwoordigers van de reclame-
en communicatiebranche, met een
campagne tegen overgewicht komt?
Julius Minnaar: ‘De maatschappij ver-
ander je niet zo makkelijk. Je kunt het
aanbod aan voedingsmiddelen niet
zomaar terugdringen. Uiteindelijk
moeten mensen zelf keuzes maken, ze
moeten leren omgaan met het over-
vloedige aanbod.’

Dit geldt volgens hem ook voor
reclame. ‘Ik geloof er niet in om
reclame aan banden te leggen, dat is
in strijd met de vrijemarkteconomie.
Wel geloof ik dat het nodig is ouders
erop te wijzen dat zij de keuze voor
gezonde voeding en meer beweging
voor hun kinderen in handen hebben.
Wij geloven in de kracht van commu-
nicatie. Het is ons vak om het
bewustzijn op gang te brengen!’

Pester power   Ook Karen van
Reenen, programmamanager Jeugd
van de Nederlandse Hartstichting,
vindt het goed dat SIRE aandacht
besteedt aan het thema overgewicht
bij kinderen in relatie tot de opvoe-
ding. ‘Op onze voorlichtingsavonden
op basisscholen merken wij ook dat
de problemen rond voeding vaak
opvoedingsproblemen zijn’, zegt ze.
‘Het klopt dat een deel van de verant-
woordelijkheid voor overgewicht van
de kinderen ligt bij de ouders.
Daarnaast zijn gewicht, voeding en
beweging van jonge kinderen een
gezamenlijke verantwoordelijkheid
van overheid, industrie en maat-
schappelijke organisaties. Ik ga er dan
ook vanuit dat SIRE hier aandacht
aan besteedt.’

Reclame beïnvloedt de voorkeuren,
het aankoopgedrag en de consumptie
van kinderen. ‘Uit ons onderzoek
Kids, Kilo’s en Kijkcijfers bleek dat
eenderde van de kinderen tussen 10
en 12 jaar trek krijgt als gevolg van
reclame’, zegt Van Reenen. ‘Kinderen
met ernstig overgewicht en inactieve
kinderen lijken hier nog vatbaarder
voor te zijn. Bovendien worden in
reclames met name de ongezonde
voedingsmiddelen aan de man
gebracht.

Het is niet realistisch te verwachten
dat alleen ouders hun kinderen kun-
nen beschermen tegen overgewicht.
De hele omgeving waarin we leven
draagt in grote mate bij aan het pro-
bleem. Het bedrijfsleven zou kunnen
helpen door bijvoorbeeld af te zien
van reclame voor ongezonde produc-
ten voor kinderen. Tegelijkertijd zou-

SIRE-campagne tegen overgewicht 

‘Zeg vaker nee tegen kinderen’

‘Zeg vaker nee tegen te veel eten en te weinig bewegen,

anders is over vijf jaar 20 procent van onze kinderen te

dik’. Onder dit motto begon SIRE (Stichting Ideële

Reclame) op 27 december met een multimediale campag-

ne. Het doel is ouders aan te sporen vaker ‘nee’ te zeggen

als hun kind zeurt om snoep, tv-kijken of computeren.
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den ze meer gezonde producten op de
markt kunnen brengen. Of door “pes-
ter power” (het stimuleren van zeur-
gedrag) alleen toe te passen op gezon-
de producten. Hiervan zijn al voor-
beelden, zo zijn er Fox Kids-appels op
de markt gebracht en kunnen kinde-
ren Suske en Wiske-mokken sparen
bij Fruit Masters.’

Volgens Van Reenen kunnen ouders
hun kinderen wel beschermen en
weerbaarder maken tegen reclame.
Een eerste stap is om samen met kin-
deren tv te kijken, zodat je erover
kunt praten. Ook kunnen ze het aan-
tal uren televisie beperken of alleen
kijken naar bepaalde zenders. ‘Ouders
kunnen echter ook een vuist maken
richting overheid en industrie om te
zorgen dat er minder ongezonde
boodschappen op kinderen afge-
stuurd worden en er een ruimere
keuze aan gezonde voedingsmiddelen
geboden wordt’.

Het vak media   Ook Minnaar vindt
het nodig kinderen weerbaar te
maken tegen reclame. ‘Kinderen leven
niet in een reservaat, je kunt ze niet
afschermen van de commercie. Je
kunt ze wel beter leren omgaan met
commerciële boodschappen. Eigenlijk
zou op scholen het vak media onder-
wezen moeten worden, waar ook
reclame onder valt.’

Het bedrijfsleven kan eraan bijdra-
gen het ouders gemakkelijker te
maken, vindt hij. ‘McDonald’s is hier
een goed voorbeeld van. Door ook
bijvoorbeeld salades op het menu te
zetten, maken ze de gezonde keuze
gemakkelijker.’

Door middel van een actie in de
richting van de eigen achterban
(reclame-, marketing-, communica-
tieprofessionals) wil SIRE ook in deze
groep bewustzijn creëren voor hun
rol in het voorkomen van overge-

wicht bij kinderen. ‘Het is de eigen
verantwoordelijkheid van deze pro-
fessionals hoe ze hiermee omgaan. We
kunnen de industrie niet verbieden
hun producten aan te prijzen, maar
we kunnen de vertegenwoordigers
van deze sector wel prikkelen om kri-
tisch te blijven. En ze, net als ouders,
aansporen niet altijd voor de 
makkelijkste weg te kiezen’,
aldus Minnaar.

Aan de campagne ‘Overgewicht bij kin-
deren’ werken mee FHV BBDO Creative
Marketing Agency, adviesbureau voor
marketing en PR Winkelman en van
Hessen, adviesbureau voor maatschap-
pelijke communicatie Schuttelaar &
Partners, marktonderzoeksbureau TNS

NIPO, mediabureau Carat Nederland en
internetbureau Sunzu. Meer informatie
over SIRE vindt u op www.sire.nl. De
campagnesite is  www.zegvakernee.nl.

Een afbeelding die in

gebruik is voor de

SIRE-campagne.

Over SIRE 
SIRE is een onafhankelijke stichting die zich ten doel
stelt onderwerpen, die voor de samenleving belangrijk
zijn maar niet of onvoldoende door andere partijen wor-
den opgepakt, aan de orde te stellen en bespreekbaar te
maken. Dit gebeurt door het maken van ideële, dus niet-
commerciële campagnes. SIRE heeft geen banden met de
overheid of andere organisaties. Sinds de oprichting in
1967 zijn er meer dan 85 campagnes gelanceerd. SIRE
werkt zonder geld. Dat wil zeggen dat SIRE anderen
vraagt om op vrijwillige basis medewerking te verlenen
aan hun campagnes. 


