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Voorwoord
December is van oudsher een drukke 
periode voor de voedselbanken en ook dit 
jaar was dat niet anders. Daar bovenop 
kwam ook nog eens de derde lockdown die 
vanaf 18 december tot en met 14 januari 
gold. Bewonderenswaardig dat de nieuwe 
lockdown geen problemen heeft opgeleverd 
bij de voedselbanken en dat alles gewoon  
is doorgegaan. Het lijkt wel of we er aan 
gewend zijn geraakt! Goed te weten is ook 
dat we in de afgelopen Algemene Leden-
vergadering gezamenlijk nieuwe criteria 
hebben vastgesteld met uitzondering van het 
3-jaarstermijn en het tijdelijk geven van 
voedselhulp als het leefgeld net boven de 
grens is. Over deze twee onderwerpen is op 
12 januari jl. een informeel overleg geweest 
met de leden waar ruim 100 vertegenwoor-

digers van voedselbanken aan mee hebben 
gedaan. Op 12 februari a.s. wordt in een 
extra Algemene Ledenvergadering een 
besluit over beide onderwerpen genomen. 
Voor nu wens ik jullie allen een goede 
opstart van het nieuwe jaar en graag 
begroet ik jullie digitaal op 12 februari a.s. 
tijdens de ALV!
Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

(vervolg op pagina 2)

Stichting Voedselvangnet
In september is de Algemene Leden Vergadering (ALV) akkoord gegaan met de  
operationele inrichting van het Voedselvangnet. De overeenkomst is, conform  
besproken model in ALV, op 15 december jl. ondertekend.

V.l.n.r. Tom Hillemans en Leo Wijnbelt van Voedselbanken Nederland, Marco van der Woude, 
secretaris, Wim Nieland, voorzitter, en Marc van Alphen, penningmeester van Voedselvangnet. 

Achtergrond Voedselvangnet 
Eind vorig jaar hebben we onze zorgen met 
het Kabinet en de Tweede Kamer gedeeld 
over een mogelijk voedseltekort bij verdere 
forse groei van het aantal klanten en het 
teruglopend voedselaanbod. Dat heeft ertoe 
geleid dat het Kabinet op 16 november 
2020 een brief naar de Tweede kamer heeft 
gezonden. In die brief wordt aangegeven dat 
het kabinet onze zorgen zeer serieus neemt 
en bereid is mee te denken over én bij te 
dragen aan een oplossing: Voedselvangnet. 

Vormgeving voedselvangnet in drie 
fases
•  Korte termijn (vanaf dit jaar): 4 miljoen 

euro toegekende subsidie inzetten voor 
een voedselvangnet bij een mogelijk 
voedseltekort.

•  Korte termijn (vanaf half of eind 2022): 
middelen uit het Europees Sociaal Fonds 
(ESF+).

•  Middellange en lange termijn: het 
verkennen van de ideeën van de Sociale 
Menukaart om bestaande reststromen, 
die in hun huidige vorm niet bruikbaar 
zijn voor voedselbanken, door te 
verwerken naar lang houdbare en flexibel 
in te zetten producten. 

Operationeel maken Voedselvangnet
Bij een voedseltekort zal er voedsel gekocht 
gaan worden. De Rijksoverheid heeft 
aangegeven dat zij geen voedsel kan/wil 
kopen. Ook Voedselbanken Nederland zal 
geen voedsel kopen, omdat dit onze positie 
richting leveranciers behoorlijk zou vertroe-
belen. We hebben met de rijksoverheid 
overeenstemming bereikt, dat het voedsel 
door een onafhankelijke stichting (Stichting 
Voedselvangnet) zal worden gekocht. Deze 
stichting kan dan door de rijksoverheid ook 
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ingezet worden voor andere organisaties dan 
de voedselbanken. Dit betekent dat iemand 
buiten de rijksoverheid en buiten Voedsel-
banken Nederland de stichting zal gaan 
oprichten. Daarna moet afgesproken worden 
welke afspraken tussen deze nieuwe 
stichting en Voedselbanken Nederland in een 
samenwerkingsovereenkomst worden 
vastgelegd. De status is dat de overeen-
komst is ondertekend en dat Voedselvang-
net ingericht is. 

Donatiepaal  
voedselproducten
Voedselbank Utrecht merkte dat er door 
de coronacrisis minder supermarktac-
ties zijn. Daarom zijn ze op zoek gegaan 
naar alternatieven voor de ‘ouderwetse’ 
winkelacties. Ze kwamen in contact met 
Sponsorpaal.nl: een desinfectiepaal 
waar je contactloos een donatie kan 
doen. 

Voedselbank Utrecht vond dat alleen geld 
doneren minder aanspreekt. Het concept is 
in overleg met sponsorpaal.nl aangepast, de 
paal biedt nu de keuze uit producten die een 
bepaalde waarde vertegenwoordigen.  
De klant doneert hiervoor. Het voordeel van 
deze donatiepaal is dat het geld pas 
beschikbaar komt op het moment dat er 
producten nodig zijn. Nog een voordeel is 
dat producten niet vastliggen: ze staan op 
een ‘magneetbord’ en zijn daarmee aan te 
passen aan de wensen van de voedselbank.

Vijf donatiepalen
Inmiddels heeft Utrecht vijf donatiepalen 
geplaatst. Het kostte even wat moeite om ze 
te plaatsen in supermarkten. De coronacrisis 
was hier mede debet aan. Uiteindelijk is het 
gelukt en zijn klanten en supermarkten 
enthousiast. Comédienne Tineke Schouten 
geeft via een TV bij de paal aan hoe de 
donatie werkt.
Kijk voor meer informatie en het filmpje van 
Tineke op: www.sponsorpaal.nl. 

Interesse?
Heb je interesse in een donatiepaal? Neem 
contact op met sponsorpaal.nl, Gilbert van 
Straalen, 06-14351595 of bel met Voedsel-
bank Utrecht, Ingrid Verkerk, 06-40127295.

Voedingsbodem verrijkt met  
‘Keuze-concept’
Uit de jaarlijkse inventarisatie onder voedselbanken blijkt dat ongeveer 35% geen 
vaste pakketten aan klanten uitdeelt, maar een alternatief aanbiedt waarbij klanten 
meer of minder een keuze hebben in wat ze meenemen. 

Veelal is dit vorm gegeven in een winkel-
concept, waarbij het voedsel vaak in 
stellingen geplaatst is. Er zijn echter ook 
andere varianten. Kern is dat klanten invloed 
hebben op wat ze mee naar huis nemen.  
De voedselbanken die zo’n concept hebben, 
geven aan dat klanten en vrijwilligers dat 
zeer waarderen. We noemen dat het 
‘Keuze-concept’. Inmiddels hebben heel wat 
voedselbanken ervaring met de inrichting, 
werkwijze, betrokkenheid vrijwilligers, 
communicatie, fondsenwerving etc. van dit 
keuze-concept. Hoog tijd om die kennis 
beschikbaar te stellen voor anderen.  
Op Voedingsbodem is een nieuwe tegel 
beschikbaar, waarop we informatie bundelen 
en waar ook een chatgroep gevormd kan 
worden van mensen die ervaringen en 
ideeën willen uitwisselen. 

Je vindt onder ‘Keuze-concept’ op dit 
moment de lijst van 61 voedselbanken die in 
een of andere vorm met een keuzeconcept 
werken, anders dus dan het verstrekken van 
vaststaande pakketten. Er is een artikel over 
Voedselbank Gorinchem, op basis van een 
tweetal workshops die afgelopen najaar daar 
plaatsvonden voor geïnteresseerde collega’s. 
De plannen die Amsterdam maakte voor hun 

aanpak ‘VoedselMarkt’ staan erin.  
Rosa Swart deed als student onderzoek op 
dit onderwerp bij een drietal voedselbanken. 
Haar masterthesis is hier te vinden. Er staat 
een filmpje van Voedselbank Aalst-Waalre en 
van een project van de Wetenschapswinkel 
over Voedselbank Rotterdam. Ook wordt er 
gewerkt aan een handreiking op het gebied 
van huisvesting en inrichting voedselbank en 
uitgiftepunt, met o.a. eisen voor voedsel-
veiligheid en arbo. Zodra dat gereed is, 
plaatsen we dat ook.

In de MEEdeler van april 2019 stond een 
artikel over de ombouw van Voedselbank 
Hoeksche Waard naar een nieuw winkel-
model. Zij hebben daar veel reacties op 
gehad en een aantal voedselbanken zijn 
komen kijken. En ze zijn nog steeds  
beschikbaar voor advies via  
bestuur@voedselbankhoekschewaard.nl 

Geef informatie door!
Er is vast nog meer informatie beschikbaar 
onder de 61 voedselbanken over keuze-
concepten, zoals een plan, presentatie, 
filmpje of informatie op de website. Heb je 
informatie die waardevol is voor andere 
voedselbanken? Geef het door aan Frank 
van der Hulst, beheerder van de tegel:  
frank.van.der.hulst@voedselbankennederland.nl 

Aanmelden Voedingsbodem
Nog geen gebruiker van Voedingsbodem? 
Ga naar de website van Voedselbanken 
Nederland en meld je aan via de link onderin 
de groene balk van deze website. 

Beeldmerk Keuze-concept
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Beeldmerk Keuze-concept

De werkenbij site is vernieuwd
De afgelopen weken is hard gewerkt aan het 
vernieuwen van de website werken bij de 
voedselbank: www.werkenbijvoedselbanken.nl. 
Deze website ontvangt zo’n 10.000 bezoekers 
per maand die interesse hebben in werken 
bij een voedselbank en willen bijdragen aan 
onze missie: voedselhulp bieden aan de 
allerarmsten en verspilling van goed voedsel 
voorkomen. Samen met onze leverancier  
HR Office hebben we de website nog 

gebruikersvriendelijker gemaakt. Zowel voor 
de website bezoekers als voor de gebrui-
kers, de recruiters en vacaturehouders.  
De komende tijd gaan we aan de slag met 
het verder aanvullen van informatie en 
verhalen over werken bij de voedselbank. 
Wil je graag je vacature op deze website 
delen? Neem dan contact op met team 
recruitment:  
vacatures@voedselbankennederland.nl

Vacature  
Bestuurslid Klanten
In Nieuwsflits nummer 15 uit 2021 deden wij 
een oproep om te solliciteren naar de functie 
bestuurslid Klanten omdat ons huidige 
bestuurslid Dirk Rijnbeek gaat emigreren. Je 
gaat deel uitmaken van het landelijk bestuur 
van Voedselbanken Nederland en bent 
verantwoordelijk voor het Team Klanten met 
op dit moment 6 leden. Hier hebben we tot 
nu toe twee reacties op ontvangen. Om er 
zeker van te zijn dat we iedereen die 
interesse heeft ook de gelegenheid hebben 
gegeven te reageren, hierbij wederom de 
oproep om dat vooral te doen. 

Interesse?
Kijk voor de vacature op Voedingsbodem, 
Nieuwsflits 15. Voor vragen en om te 
solliciteren is recruiter Peter van der Meijden 
de contactpersoon. Hij is bereikbaar via 
mobiel: 06 53893260 of via e-mail:  
peter.vander.meijden@voedselbankennederland.nl

Voorraadplank en 
Marktplaats

Per 17 januari zijn, in overleg met de 
beheerder Nelly Kuijpers, twee tegels op 
Voedingsbodem samengevoegd. Dat zijn 
Voorraadplank en Marktplaats. De Voorraad-
plank helpt lokale voedselbanken en 
regionale distributiecentra in Nederland om 
onderling overschotten aan voorraad met 
elkaar uit te wisselen. Hoe dat werkt lees je 
op Voedingsbodem. Via Marktplaats treffen 
vraag en aanbod elkaar op het terrein van 
bijvoorbeeld vrieskisten. 
De samenvoeging betekent ook dat de 
chatgroepen zijn samengevoegd. Er is niets 
verdwenen. Meer informatie:  
nelly.kuijpers@voedselbankennederland.nl. 

Voedingsbodem telt 
500 gebruikers
Op vrijdag 18 december om 11.24 uur logde 
Wim van der Giesen uit Westmaas als 500e 
gebruiker in op Voedingsbodem. Hij werkt 
voor Voedselbank Hoeksche Waard.  
Hij vindt voedselveiligheid zeer belangrijk. 
In de MEEdeler van december trok het 
artikel over klachten voedselveiligheid zijn 
aandacht. ‘Infoblad 76 is belangrijk en 
raadplegen we vaak om te bepalen wat wel 
of niet kan’. Wim wil de klanten nog beter 
gaan informeren om onnodige klachten te 
voorkomen. ‘Voedselveiligheid is een 
serieuze zaak’, aldus Wim. Zoals beloofd 
ontving hij een kleine attentie. Op naar de 
600e gebruiker van Voedingsbodem!

Nieuwjaarsduik  
uit Blik
De traditionele Nieuwjaarsduik in Schevenin-
gen ging door coronavirus niet door. Geluk-
kig is het bijzondere alternatief van vorig jaar 
herhaald. ‘Als de mensen niet naar de zee 
mogen komen, brengen we de zee gewoon 
naar de mensen. Met de Nieuwjaarsduik uit 
Blik hebben we een mooi alternatief’ zegt 
Alex Schuttert van Stichting Nieuwjaarsdui-
ken Nederland. 

Unox doneert soep
De actie, die wegens massale belangstelling 
van nieuwjaarsduik-fans al medio december 
gesloten was, bestond onder andere uit een 
limited edition blik Noordzeewater. Om op 
1 januari om 12 uur mee te doen met de 
grootse officiële ‘thuisduik’: in eigen tuin, 
op het balkon of in de badkuip. Voor elke 
Nieuwjaarsduik uit Blik, doneert Unox een 
blik soep aan de voedselbank: in totaal maar 
liefst 25.000 stuks. 

Wim van der Giesen van Voedselbank  
Hoeksche Waard

https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/cms/wp-content/uploads/2021/11/Nieuwsflits_Ned_Voedselbanken_nr15_2021.pdf
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Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van  
Voedselbanken Nederland.
Eindredactie: Marije Ruijgrok, Maaike Visser
Vormgeving: Walter Luykenaar
Met dank aan: bestuursleden Voedselbanken 
Nederland en vele andere vrijwilligers bij de 
voedselbanken.
© Vereniging Voedselbanken Nederland
Meidoornkade 19, 3992 AG Houten 
E-mail: welkom@voedselbankennederland.nl 
www.voedselbankennederland.nl
Overname van artikelen in andere publicaties 
is toegestaan. Vermelding van  
Nieuwsbrief Voedselbanken Nederland als 
bron wordt daarbij op prijs gesteld.

Nieuwtjes van andere voedselbanken

Voedselbanken Academie update

Logboek Voedselbank  
Teylingen 
Voedselbank Teylingen maakt, voor het 
registreren van de temperaturen, gebruik van 
een “Temperatuur Logboek”, afkomstig van 
de Sligro. Een handig, klein boekje, met een 
opvallend gele kaft en met maar liefst 20 
pagina’s met kolommen om te noteren: 
datum, temperatuur, tijd en aftekenen met 
een paraaf. De voedselbank heeft een apart 
boekje voor elke vries- en koelkist c.q. kast. 
De boekjes zijn met duck-tape vastgemaakt 
op de kasten en daardoor zo opvallend dat 
elke medewerker die langs loopt eraan 
herinnerd wordt dat temperaturen ingevuld 
en bijgehouden moeten worden. Deze 
manier van werken ontlokte de inspecteur bij 
de laatste inspectie de opmerking: “Prachtig! 
Dit is een voorbeeld voor alle voedselban-
ken”. Daarom dit artikeltje.

Donatie FNV aan Voedselbank Zwolle

V.l.n.r. Jan van den Bosch, kwaliteitscontroleur voedselbank en FNV lokaal, Fenny Ensing, voorzitter 
voedselbank, Jaap Kolk en Ria Botter FNV lokaal.

Voedselbank Zwolle kreeg op 29 december 
jl. een cheque overhandigt van FNV lokaal. 
Ria Botter van FNV lokaal: “Bij FNV is 
armoede nog steeds een belangrijk thema. 
We zijn daarom verheugd dat we 1000 euro 
kunnen overmaken aan Voedselbank 
Zwolle”. Fenny Ensing, voorzitter van 

Voedselbank Zwolle is heel blij met de 
donatie van de lokale FNV. “Bij Voedselbank 
Zwolle verstrekken we wekelijks 280 
pakketten met verse en houdbare producten. 
Mede door donaties als FNV kunnen we 
deze pakketten samenstellen”. 

Daar zijn we weer met een maandelijkse 
update vanuit Voedselbanken Academie. 
Inmiddels is het aantal geregistreerde  
gebruikers gegroeid naar 396! Op naar de 400!

Wist je dat….
•  Er aangepaste digitale versies van de 

promo flyer en poster beschikbaar zijn? 
Je kunt ze gebruiken om op te hangen 
(poster) of uit te delen (flyer) aan je 
collega vrijwilligers. Je vindt de materialen 
op Voedingsbodem onder Training en 
Opleiding

•  Onze voorzitter Leo en onze collega 
Marinka van team Training en Opleiding 
in december de studio van Skillstown 
(leverancier van Voedselbanken  
Academie) zijn ingedoken voor het 
opnemen van een paar filmpjes over 
Voedselbanken Academie?  
Het promo filmpje kun je als link  
doorsturen naar je collega vrijwilligers. 

Nieuwsgierig naar de Academie?
Op www.voedselbankennederland.nl/leren 
lees je hoe je toegang krijgt tot de Voedsel-
banken Academie. Tot de volgende maand! 
Team Training en Opleiding.

https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs-category/training-en-opleiding/
https://www.youtube.com/watch?v=pOt4uZPVVMw
www.voedselbankennederland.nl
www.facebook.com/voedselbankennederland
https://twitter.com/VoedselbankenNL
https://instagram.com/voedselbankennederland/
https://www.linkedin.com/company/voedselbanken-nederland/

