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Voorwoord
In november jl. besloot de Algemene 
Ledenvergadering een Klankbordgroep 
in te stellen met vertegenwoordigers van 
voedselbanken, distributiecentra en ROP. 
Met als doel om samen met enkele landelijke 
bestuursleden een voorstel te maken voor 
een andere bestemming van het Calami-
teitenfonds, mits het geld niet voor corona-
doeleinden uitgegeven hoeft te worden.  
De conclusie is dat die andere bestemming 
gezocht moet worden in een structurele 
verbetering van onze gezamenlijke logistiek 
zoals vervoer en opslagfaciliteiten. Om in de 
Algemene Ledenvergadering van 29 mei a.s. 

een eerste logistiek 
verbeteringsvoorstel te 
kunnen presenteren, 
is het noodzakelijk 
om een betrouwbaar 
beeld te hebben van 
de huidige logistieke 
situatie bij voedsel-
banken en distributie-

centra. Daarom stuurt de Klankbordgroep 
jullie begin maart een enquête toe. Gezien 
het grote belang voor ons allemaal verzoek ik 
jullie met klem die enquête in te vullen.  
Alvast véél dank daarvoor.
Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

Samenwerking Jumbo en 
de voedselbanken 2021

Er komt een  aangepaste invulling in 
de samenwerking tussen Jumbo en  
Voedselbanken Nederland.  

In 2015 ondertekenden Jumbo en  
Voedselbanken Nederland (VBN) hun 
eerste overeenkomst tot samenwerking. 
Sindsdien is er veel veranderd, onder 
meer door ontwikkelingen in het aantal 
binnengekomen aanvragen, veranderin-
gen van logistieke processen en de  
toegenomen aandacht voor het tegengaan 
van voedselverspilling. Hierover is  
recentelijk met Jumbo gesproken.  
Dat heeft geleid tot een aanpassing van 
de samenwerking, gerelateerd aan de 
distributie en donaties vanuit de Jumbo-

winkels. We kijken uit naar voortzetting van 
de samenwerking met Jumbo en hopen 
vanzelfsprekend op een mooi aantal  
donaties.

Aangepaste wijze distributie 
Jumbo gaat investeren in de belevering 
van VBN door het transport van en naar de 
regionale distributiecentra van de voedsel-
banken voor haar rekening te nemen.  
De afspraak dat leveranciers producten 
die over zijn aan VBN leveren, blijft onver-
minderd gelden. Dit is ook opgenomen in 
de inkoopvoorwaarden van Jumbo. Jumbo 
zal vanuit haar distributiecentra goederen 
gaan leveren aan de regionale distributie-
centra van Voedselbanken Nederland. 
Dit betekent dat onze RDC’s en/of lokale 
voedselbanken niet zelf de goederen meer 
hoeven af te halen bij de Jumbo DC’s  
zodra daar binnen de regio’s afspraken 
over gemaakt zijn. We kunnen zo gaan 
meeliften op de efficiënte logistieke  
processen van Jumbo. 

Implementatie leveringen aan RDC’s: 
•  De komende weken wordt aan beide

Stichting Kinderen 
Met Minder
We willen graag in contact komen met 
voedselbanken die ervaringen hebben met 
Stichting Kinderen Met Minder. Onlangs 
heeft een voedselbank aangifte tegen 
deze stichting gedaan bij de politie.  
Hebben jullie ervaringen, stuur ze naar 
aart.barkey.wolf@voedselbankennederland.nl.

Kerstactie PICNIC 
buitengewoon  
succesvol
Klanten van online supermarkt Picnic 
zamelden in de kerstperiode maar liefst 
150.000 producten in. Dat is ruim drie keer 
zoveel als in het eerst actie jaar 2017.

Met Picnic is de afspraak gemaakt dat wij 
mogen aangeven wanneer we de produc-
ten afroepen. Omdat de RDC’s momenteel 
goed gevuld zijn, heeft team voedsel-
verdeling met Picnic afgesproken dat de 
producten in het tweede kwartaal worden 
afgeroepen.
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zijden een inventarisatie gemaakt. 
•  Er wordt een plan van aanpak

gemaakt, inclusief fasering en
koppelingen van onze RDC’ s met de
Jumbo DC’s.

•  De frequentie van levering wordt
vastgesteld.

•  De interne consequenties voor beide
organisaties worden intern besproken.

Extra producten uit donatieacties
Hoewel we nog altijd donaties ontvan-
gen, zien we dat supermarkten veel 
aandacht besteden aan het terugdringen 
van derving. Dat heeft in verscheidende 
regio’s geleid tot minder donaties. Het 
goede nieuws is dat het afgelopen jaar 
meer Jumbo winkels samenwerken met 
de lokale voedselbanken. Van 300 in 2019 
naar 400 in 2020. Daarnaast komt Jumbo 
met aanvullende acties naast de reguliere 
donaties. 

De gemaakte afspraken over donaties zijn 
als volgt:
•  Jumbo winkels behouden de keuze

om een samenwerking met een lokale
voedselbank aan te gaan, dit wordt
gestimuleerd door het hoofdkantoor.
Onder meer door donaties van
producten en inzameling van geld via
emballagebonnen.

•  Samen met Jumbo onderzoeken we de
mogelijkheden voor extra lokale
donatieacties. Aan de invulling hiervan
wordt op dit moment nog gewerkt.

•  Waar mogelijk doneert Jumbo
producten en geeft extra donaties,
zoals afgelopen voorjaar het geval was
door de donatie van honderdduizenden
producten en tassen, de aandacht voor
de Stay Safe & Geef campagne van
Voedselbanken Nederland.

Ook in Limburg een Groente & 
Fruitbrigade  

Na het succes van de Groente & 
Fruitbrigade in het Westland is 
ook Limburg van start gegaan. 
Groente en fruit worden ook 

hier rechtstreeks van telers betrokken 
en verdeeld over de voedselbanken.

Na maanden voorbereiding, is op 1 februari 
de Brigade in Limburg van start gegaan. 
Onder leiding van Mary van Hoek-Hendriks 
is de organisatie opgezet, zijn telers  
benaderd en werd een distributieruimte 
ingericht. Ook in Limburg genieten  
klanten van de voedselbank van de  
‘mislukte’ groente en fruit van de Brigade! 

Winnaar gezonde innovatie award
Er is nog meer goed nieuws voor de 

Groente & Fruitbrigade! Jaarlijks wordt 
door Foodlog de ‘Gezonde Innovatie 
Awards’ uitgereikt. Uit ruim 150 aan- 
meldingen nomineerde de vakjury  
9 initiatieven en 22 producten.  
Zowel consumenten als de vakjury kozen 
vervolgens hun favorieten. De Brigade is 
voor consumenten nummer 3 en voor de 
vakjury nummer 1. 
“Dit initiatief gaat verspilling tegen en het 
voorziet de voedselbanken van vers- 
producten”, aldus jurylid Floor Kroese. 

Voorzitter van de Brigade, Willem van 
Prooijen, vertelt trots: “Deze prijs is een 
kroon op het werk van al onze vrijwilligers, 
leveranciers en anderen die zich hiervoor 
belangeloos inzetten.” 

De Voorraadplank is live
In vorige edities van MEEdeler lazen 
jullie al over de  ‘marktplaats’ applicatie 
voor voedselbanken: ‘De Voorraad-
plank’. Hier meer nieuws.

Met De Voorraadplank communiceren 
voedselverwerkers en magazijnbeheerders 
met collega’s van voedselbanken in de 
buurt en het regionale distributiecentrum 
over productoverschotten en tekorten. 
Daardoor ontstaat er meer samenwerking 
tussen voedselbanken onderling en  
worden pakketten beter en gevarieerder 
gevuld. We ontwikkelen een mobiele 

telefoon-app en een pc-app. De mobiele 
app wordt in het 2e kwartaal van 2021  
gelanceerd. Goed nieuws: de versie voor 
pc is af! Kijk op het filmpje hoe de app 
werkt: https://youtu.be/d-bljKNYsO0

Interesse? 
Op 2 maart tussen 19.30 en 21.30 uur  
is er een digitale oefensessie voor 
iedereen die nog vragen heeft over  
De Vooraadplank. Schrijf je in op:  
voorraadplank@voedselbankennederland.nl. 
Je krijgt voorafgaand een teams- 
uitnodiging. 

Relatiebeheerders gezocht!
Ken je de wereld van de voedselbanken 
goed en wil je vanuit die expertise  
partner zijn van een aantal voedsel- 
banken in jouw regio? Dan is relatie- 
beheerder wellicht iets voor jou!

In het actieprogramma 2020-2022 van 
Voedselbanken Nederland is besloten om 
extra in te zetten op de ondersteuning van 
lokale voedselbanken en distributiecentra. 
Er loopt een uitgebreide inventarisatie naar 
de behoefte van deze ondersteuning.  
Met het inzetten van relatiebeheerders  

willen we een meer structurele relatie met 
en tussen voedselbanken opbouwen, 
zodat de lijnen kort zijn.  

We zoeken vrijwilligers die gericht zijn op 
verbinding, netwerken en samenwerken. 
Die goed kunnen luisteren en nieuwsgierig 
zijn. Die in gesprek gaan, om te onder-
zoeken hoe ze voedselbanken van dienst 
kunnen zijn bij hun volgende stap. Vanuit 
Voedselbanken Nederland faciliteren we 
de relatiebeheerders met kennis en  
middelen zodat ze gemakkelijk lijntjes  
kunnen leggen naar collega-voedsel- 
banken, adviseurs of experts.  
Dat is goed voor de voedselbanken en 
voor de vereniging als totaal. We streven 
naar een team van 6 tot 8 relatiebeheer-
ders, verspreid over het land.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd en één dag in de 
week beschikbaar? Meld je aan bij  
Frank van der Hulst, coördinator van het 
team relatiebeheerders. Hij neemt contact 
met je op om je verder informeren:  
frank.van.der.hulst@voedselbankennnederland.nl
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Klachten Voedselveiligheid bij NVWA
Het team voedselveiligheid  
ontvangt van de NVWA regel-
matig klachten van klanten. 
Vaak gaat het daarbij over de 

overschrijding van de THT. Die overschrij-
ding blijkt dan meestal te vallen binnen de 
verlengde houdbaarheid. Zulke klachten 
zijn dus niet terecht, maar zorgen wel voor 
extra werk voor NVWA, Voedselbanken 
Nederland en de betreffende voedselbank.

Voorkom klachten
Om klachten te voorkomen, willen we nog-
maals benadrukken dat klanten bij voor-
keur bekend dienen te worden gemaakt 
met de termijnen waarmee we de THT 

verantwoord mogen overschrijden.  
Zoals in het Infoblad 76 van de NVWA  
omschreven. Dit overzicht is te down-
loaden via de website bij Voedingsbodem/
voedselveiligheid, en is zowel in het  
Nederlands als in het Engels beschikbaar.

Via Voedingsbodem is ook een flyer in  
5 talen met algemene informatie over THT 
en TGT beschikbaar. Publiceer deze 
informatie op de mededelingenborden. 
Daarnaast adviseren we de voedselban-
ken om deze flyer mee te geven bij de 
intake van nieuwe klanten en/of eens per 
jaar mee te geven met de producten.

Herstart inspecties 
voedselveiligheid

De afgelopen weken zijn er 
door de strengere lockdown 
geen inspecties uitgevoerd.  
In overleg met de inspectie-

bedrijven Houwers Groep en Sensz is 
vastgesteld, dat een te lange onderbreking 
van de uitvoering van inspecties  
problemen gaat opleveren. Daarom is 
besloten om de inspecties met ingang van 
half februari weer op te starten.

Tijdens deze inspecties hanteren de 
bureaus een speciaal protocol dat voldoet 
aan de bijzondere eisen rond de corona-
crisis. De bureaus letten ook op de wijze 
waarop de voedselbank omgaat met het 
‘eigen’ corona protocol. Dit beïnvloedt de 
score overigens niet. 

Uitgangspunt tijdens de inspecties in 
coronatijd is: veiligheid voor vrijwilligers 
en inspecteur. Er is vanuit de bureaus een 
aantal aanpassingen die ervoor moeten 
zorgen dat de inspecties soepel verlopen 
in coronatijd. Het kan gezien het uitgifte-
proces gewenst zijn om duidelijke afspra-
ken te maken, waardoor het proces zo 
min mogelijk wordt verstoord. Bespreek in 
ieder geval de maatregelen die gelden en 
vraag vooraf het coronaprotocol van het 
betreffende inspectiebureau. Het beste 
resultaat wordt bereikt door samen op 
te trekken en elkaar daar waar nodig te 
ondersteunen.

De punten van een inspectie op een rij
•  Uiterlijk een dag van tevoren laat het 

inspectiebureau weten dat ze langs-
komen. 

•  Vraag het coronaprotocol op dat wordt 
gehanteerd en vraag of dit vooraf-
gaand aan de inspectie kan worden 
toegestuurd.

•  Spreek indien mogelijk een tijdstip af, 
waardoor ontvangst bij de deur  
mogelijk wordt. 

•  Bespreek looproute en spelregels.
•  Alles zo veel als mogelijk in éénmaal 

beoordelen (niet heen en weer lopen 
gedurende de uitgifte). 

Procedure rondom niet meer  
uit te geven voedsel

De procedure rondom vlees 
en andere producten die 
ingrediënten van dierlijke 
oorsprong bevatten en niet 

meer uitgegeven kunnen worden, is  
veranderd. Lees hieronder de aange-
paste wetgeving.  

In het Handboek Voedselveiligheid staat 
in 4.6 Afvalverwerking het volgende: 
“Te vernietigen dierlijke (vlees- en vis-) 
producten in hoeveelheden van meer dan 
20 kg zijn volgens de Europese richtlijnen 
Risicocategorie 3-producten en mogen 
alleen door de firma Rendac worden afge-
voerd”.  Dit is gebaseerd op verouderde 
wetgeving. Met het van kracht worden 
van de Wet Dieren is de eis dat categorie 
3 materiaal alleen naar de firma Rendac 
afgevoerd mag worden, komen te verval-
len. De huidige wetgeving wordt hieronder 
uiteengezet. 

Categorie 3 materiaal
Categorie 3 materiaal omvat producten 
die niet meer geschikt zijn voor menselijke 
consumptie. Een voorbeeld hiervan is 
vlees dat meer dan 2 maanden ingevroren 
is geweest of waarvan de TGT datum net 
is verlopen. Categorie 3 materiaal mag 
tot een gewicht van 20 kg per week bij 
het overige afval afgevoerd worden, om 
te worden verbrand of gestort. Totdat het 
afgevoerd wordt, moet het bij een  
temperatuur van ten hoogste 10 °C in 
lekvrije bakken opgeslagen worden. 

Als het materiaal meer dan 20 kg weegt, 

moet het afgevoerd worden naar een 
erkend categorie 3 verwerkingsbedrijf. 
Dat kan een bedrijf zijn dat er bijvoorbeeld 
diermeel van maakt, diervoeding voor 
honden, meststoffen of omzet tot biogas. 
Ook een dierentuin die toestemming heeft 
categorie 3 materiaal te ontvangen, mag 
vlees ontvangen. Vlees en vleesproducten, 
die categorie 3 materiaal zijn geworden, 
mogen nooit gebruikt worden als diervoe-
ding voor huisdieren en mogen alleen via 
een erkend bedrijf als voeding voor gezel-
schapsdieren gebruikt worden. 

Bij aanlevering aan een erkend verwer-
kingsbedrijf, moet er een registratie  
bijgehouden worden met datum, product-
soort, hoeveelheid en bestemmingsadres. 
Ook moet er bij het vervoer naar het bedrijf 
een handelsdocument of pakbon meege-
geven worden. Daarover kan het erkende 
verwerkingsbedrijf informatie geven.

Categorie 2 materiaal
Producten die bedorven zijn, vallen onder 
categorie 2 materiaal. Een voorbeeld 
hiervan is vlees in een vriescel, waarvan 
pas na een paar dagen ontdekt wordt dat 
de koelinstallatie is uitgevallen. Deze pro-
ducten dienen afgevoerd te worden naar 

Rendac of een verbrandingsinstallatie die 
deze producten mag ontvangen. Vraag dit 
altijd na bij het afvalbedrijf en ook hoe er 
gehandeld moet worden. Bij een beperkte 
hoeveelheid (tot 20 kg per keer) kan dit 
bedorven vlees in een plastic vuilniszak 
met het overige afval afgevoerd worden. 
Totdat het afgevoerd wordt, moet het bij 
een temperatuur van ten hoogste 10 °C in 
een vuilniszak in lekvrije bakken  
opgeslagen worden.
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Nieuwtjes van andere voedselbanken
Online winkelen bij Voedselbank Zaanstreek
Nadat we in november een bericht 
plaatsten over de webwinkel van Voed-
selbank Opsterland, blijkt ook Voed-
selbank Zaanstreek een webwinkel te 
hebben. 

Afgelopen november opende Voedselbank 
Zaanstreek een online winkel. Mooi op tijd 
voor de ‘gulle geef’-sfeer van december. 
Binnen een maand werd er al voor 3.500 
euro aan producten gedoneerd.  
Met deze webwinkel wordt het doneren 
van producten heel eenvoudig. Belang-
stellenden kunnen thuis een keuze maken 
uit verschillende producten, tegen  
normale winkelprijzen. Mensen zien wat ze 
doneren en betalen met iDEAL. Gekozen is 
om 20 producten in de ‘etalage’ te  
zetten. Merendeel voedsel; maar ook  
enkele producten voor persoonlijke  

hygiëne want die worden door klanten 
vaak gevraagd en door donateurs ook 
graag gegeven. Qua voedsel probeert 
Voedselbank Zaanstreek zoveel mogelijk 
verse spullen te werven; liever verse aard-
appelen dan een pakje aardappelpuree 

Verhuizing Voedselbank Utrechtse Heuvelrug

waar alle vitaminen uit weg gekookt zijn!
Met de webwinkel kunnen toekomstige 
tekorten snel opvangen worden. In dat 
geval volstaat het om via pers en/of sociale 
media hiervoor aandacht te vragen en kan 
er direct gedoneerd worden. Op de site is 
ook een snelle aanpassing van gewenste 
producten mogelijk. 

Dank studio van Westervoort in Zaandam 
voor het ontwerpen en bouwen van dit deel 
van de website! 

Na een jarenlange zoektocht verhuist 
Voedselbank Utrechtse Heuvelrug naar 
een nieuwe locatie in Doorn.

Meer dan 60 panden werden de afgelopen 
drie jaar bezocht door Danielle Stemmer, 
voorzitter van Voedselbank Utrechtse  
Heuvelrug. De loods in Leersum die ter  
beschikking was gesteld door de  
gemeente, is in de verkoop gedaan voor 
toekomstige woningbouw. Gelukkig heeft 
de gemeente Utrechtse Heuvelrug altijd 
constructief meegedacht over een  
mogelijke oplossing. Op de laatste dag 
van haar voorzitterschap, gaf de gemeente 
groen licht voor de huur van een nieuwe 

locatie in Doorn. Ook de inwoners van de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben 
altijd veel gedaan voor de voedselbank. 
Er werden inzamelingen georganiseerd en 
donaties uitgereikt. Hiermee kunnen   
aanpassingen in het nieuwe pand  
aangebracht worden. De verhuizing wordt 
een militaire operatie, want binnen een 
week moet de klus geklaard zijn. Zodra de 
klanten op vrijdag zijn voorzien van hun 
voedselpakketten, kan er ingepakt worden 
en moet de distributie in het nieuwe pand 
een week later weer operationeel zijn.  
Met dit nieuwe pand is een grote wens van 
de Voedselbank Utrechtse Heuvelrug  
uitgekomen. Zijn er meer toekomst- 

wensen? “We willen de voedselpakketten 
nog gezonder maken, maar de aller-
grootste wens is en blijft dat De Voedsel-
bank zichzelf overbodig maakt,” aldus 
Danielle Stemmer.

Bestuursleden Danielle Stemmer, Reinier van 
Kuyk en Eelco Appel voor de nieuwe locatie.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van  
Voedselbanken Nederland.
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‘De Eendracht’ vaart weer uit
Zoals elk jaar reserveert ‘De Eendracht’ 
weer twee speciale dagen voor klanten 
van de voedselbank. Dit jaar helemaal 
‘coronaproof’. Lekker een dagje uit-
waaien!

Klanten van de voedselbank kunnen zich 
17 en 18 juli aanmelden voor een dagje 
zeezeilen aan boord van ‘De Eendracht’. 
De dag is geheel gratis,  inclusief maaltijd. 
Een prachtige gelegenheid om lekker te 
‘ontstressen’ met de wind in je haren! 
Ook kinderen kunnen mee, mits onder 
begeleiding van een volwassene. 
Nieuwsgierig hoe het leven er aan boord 
van De Eendracht uit ziet? Klik hier.

Meer weten? 
Een flyer om uit te delen of op te hangen bij 
het uitgiftepunt is hier te vinden
Aanmelden kan via info@eendracht.nl of 
bel: 010 - 290 50 00.

https://voedselbankzaanstreek.nl/winkel/
https://vanwestervoort.nl
https://www.youtube.com/watch?v=yfz9WJC5aok
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/?get_group_doc=4/1612196320-flyer_gratis_zeildag_voor_klanten_voedselbank.pdf
www.voedselbankennederland.nl
www.facebook.com/voedselbankennederland
https://twitter.com/VoedselbankenNL
https://instagram.com/voedselbankennederland/
http://bit.ly/1BM2y7t



