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Voorwoord
Zaterdag 19 maart hebben we zoals eerder 
aangeven een extra Algemene Leden- 
vergadering om hulpverlening vanuit de 
voedselbanken en VBN aan de Oekraïense 
burgers en de vluchtelingen vanuit de 
Oekraïne naar Nederland te bespreken. 
Tijdens deze Algemene ledenvergadering 
geven we toelichting op de vraag vanuit 
FEBA op financiële ondersteuning en 
bespreken we graag hoe wij als VBN hier 
invulling aan willen en kunnen geven om 
vervolgens het akkoord van de leden 
hiervoor te vragen. Daarnaast bespreken we 
met elkaar de inspanningen en het hartver-
warmende werk wat door individuele 
voedselbanken momenteel al gedaan wordt. 
 
Het is natuurlijk verbijsterend en hartver-
scheurend wat er momenteel in de Oekraïne 

gaande is en het leed wat er onder de 
bevolking heerst. En wat is het dan geweldig 
te zien wat er aan initiatieven en extra 
inspanningen door voedselbankvrijwilligers 

(vervolg op pagina 2)

Even voorstellen… relatiebeheerder Gijs Overbeek
Sinds 1 februari is Gijs Overbeek relatie-
beheerder voor de voedselbanken in  
de regio Noord-Holland.

Gijs is werkzaam geweest bij Gamma, 
NS-Stations en NS-Fiets. De laatste tien jaar 
voor zijn pensionering was hij bij de provincie 
Zuid-Holland verantwoordelijk voor de 
uitvoering van fietsprojecten.

‘Na mijn pensionering ben ik nu bijna 5 jaar 
in diverse rollen actief bij de Voedselbank 
Leiden o.a. als chauffeur en met het 
logistieke proces op de werkvloer.  
Ik hoop die ervaring ook in te kunnen zetten 
voor de voedselbanken in de regio Noord-
Holland. Alles in ons gezamenlijk streven om 
mensen die (tijdelijk) een beroep op de steun 
van onze voedselbanken doen, nog beter  
te helpen. Ik woon in Oegstgeest, heb  
3 kinderen en 2 bonuskleindochters en  
sinds eind december ook een kleinzoon.’  
Gijs is te bereiken via  
gijs.overbeek@voedselbankennederland.nl

Wat doet een relatiebeheerder?
Een relatiebeheerder is er voor de lokale 
voedselbank. Hij is een partner die op 
bezoek komt en nieuwsgierig is naar de 
praktijk en de plannen. 
De relatiebeheerder weet de weg in wat de 
landelijke vereniging te bieden heeft en wat 
collega-voedselbanken doen. Daar kun je als 

voedselbank je voordeel mee doen.

Team relatiebeheerders
Met Gijs zijn er nu zes relatiebeheerders 
beschikbaar voor 152 van de 172 voedsel-
banken. Op Voedingsbodem onder de tegel 
‘Bestuur’ vind je een overzicht met alle 
relatiebeheerders. Je kun hier voor jouw 
voedselbank de naam vinden van de 
relatiebeheerder en de adviseur voedselvei-
ligheid.
In de MEEdeler van april stelt Paul Hendrix 
zich voor, hij begint nog voor de zomer als 
relatiebeheerder voor de voedselbanken in 
Limburg.

Vacature
Er is nog een vacature voor een relatie-
beheerder voor de regio Haaglanden. 
Interesse? Kijk dan snel op 
www.werkenbijvoedselbanken.nl en/of neem 
contact op met Frank van der Hulst, 
coördinator van dit team via  
frank.van.der.hulst@voedselbankennederland.nl 

gedaan wordt om ook hulp te bieden en ons 
steentje bij te dragen aan de slachtoffers van 
deze vreselijke oorlog. 
Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/relatiebeheerders-verdeling-over-de-regios/
https://www.werkenbijvoedselbanken.nl/vacatures/relatiebeheerder-voedselbanken-nederland-223456
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We hebben natuurlijk allemaal gezien 
hoe Kjeld Nuis tijdens de Olympische 
Winterspelen in Beijing op de 1.500 
meter het goud won. Naast hart voor 
de sport heeft Kjeld ook hart voor de 
voedselbank. Hij voegt zich bij het 
mooie team van ambassadeurs voor de 
voedselbank. 

Ambassadeur en inspirator
Ruim 1 miljoen mensen in Nederland leven 
onder de armoedegrens. Niet iedereen heeft 
- door veelal bijzondere omstandigheden - 
ruimte in hun budget en kunnen het financi-
eel niet redden om zich van voldoende 
gezond eten te voorzien. Toen ik werd 
uitgenodigd door het bestuur van Voedsel-
banken Nederland werd ik verrast door de 
impact en omvang van de organisatie. Een 
organisatie die alleen uit vrijwilligers bestaat 
en waar gelukkig niets aan de strijkstok blijft 
hangen.

Ik heb gelijk en spontaan mijn oprechte hulp 
aangeboden om als ambassadeur - en op 
welke wijze dan ook zoals de vele vrijwilligers 
- direct dan wel indirect voedselhulp aan te 

bieden aan die mensen die het (tijdelijk) 
financieel echt niet redden. Daarnaast wil ik 
graag inspirator zijn voor de organisatie en 
bijvoorbeeld met andere BN’ers een 
boegbeeld vormen voor de organisatie: 
loyaal en betrokken zijn!

Gezonde voeding
Als kindervriend vind ik het onacceptabel dat 
er in Nederland kinderen zijn die honger 
hebben. Zelf heb ik een zoon en ik moet er 
niet aan denken dat hij bijvoorbeeld met 
honger naar school zou moeten gaan. 
Gelukkig helpen de voedselbanken elk jaar 
duizenden kinderen aan eten. Als topsporter 
moet ik zeer bewust met mijn voeding 
omgaan en gebruik kwalitatief goede en 
gezonde producten. Daarnaast probeer ik 
altijd zorgvuldig met het voedsel om te gaan 
en evenals de voedselbank het verspillen van 
voeding te voorkomen. Ik ben fan van 
Voedselbanken Nederland!

Goud voor Kjeld Nuis en de voedselbanken

Hoe werkt de Groente & Fruitbrigade?
Groente & Fruitbrigade is de op één na 
grootste leverancier van Voedselbanken 
Nederland. De stichting heeft als missie 
om iedere voedselbankklant elke week 
te voorzien van verse groente & fruit.

In deze MEEdeler lichten we onze werkwijze 
toe. 

1.  Groentehandelaren en telers doneren 
hun verse groente & fruit aan Groente & 
Fruitbrigade. In Poeldijk beschikken we 
over een vrachtwagen en halen we 
partijen op. Een aantal leveranciers 
brengen hun groente & fruit zelf naar 
onze locaties in Venlo en Poeldijk. 

2.  Vervolgens heeft onze locatiecoördinator 
contact met RDC’s van Voedselbanken 
Nederland om alle binnengekomen 
goederen te verdelen. 

3.  Alle binnengekomen groente & fruit wordt 
gecontroleerd en gesorteerd op kwaliteit. 
Zo kan groente & fruit van goede kwaliteit 
worden meegegeven aan de RDC’s. 
RDC’s komen hun toebedeelde pallets 
ophalen op onze locaties. 

4.  De RDC’s verdelen de groente & fruit 
over de lokale voedselbanken. Zo dragen 
we allemaal elke week een steentje bij 
aan meer groente & fruit voor voedsel-
bankklanten. 

Vragen?
Heb je vragen of ideeën? Wij horen graag van 
jou via communicatie@groentefruitbrigade.nl

Wil je alvast meer over ons weten?  
Kijk gerust op onze website:  
https://www.groentefruitbrigade.nl/ en volg 
onze socials (Facebook, Instagram, LinkedIn) 
voor het laatste nieuws.

https://www.instagram.com/groentefruitbrigade/
https://www.linkedin.com/company/groente-fruitbrigade/
https://www.facebook.com/GroenteFruitBrigade
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Testo kalibreert bepaald type thermometer niet 
Thermometers die door de 
voedselbanken worden ge-
bruikt, moeten minimaal  
eens per jaar worden  

gekalibreerd. De verschillende leve-
ranciers bieden hier een aparte service 
voor aan. Dit wordt zeer gewaardeerd 
door voedselbanken. Het type thermo-
meter met een gecombineerde Infrarood 
(IR) en steekthermometer-functie van 
Testo valt niet meer onder deze service.

Dit type thermometer wordt bij verschillende 
voedselbanken gebruikt. Deze thermome-
ters van Testo zullen niet meer door Testo 
worden gekalibreerd. De reden hiervan is  
dat de IR-functie nooit wordt gekalibreerd.  
Dit was bij de voedselbanken niet altijd 
bekend en dat leidde soms tot  
misverstanden. 

Tijdens de ALV kunnen thermometers van 
dit type worden omgeruild voor steekther-
mometers. Desgewenst kunnen voedsel-
banken de combithermometer houden, 
maar dan moet men de insteekfunctie  
zelf kalibreren.

Het infobulletin Thermometers, temperatuur 
meten, kalibreren op voedingsbodem geeft 
nadere informatie en vermeldt ook dat het 
gebruik van IR-thermometers aan beperkin-
gen onderhevig is.

Voor registratie is een nauwkeurige thermo-
meter nodig met een maximale toegestane 
afwijking van plus of min 1 graad Celsius. 

Servicecentrum Houten maakt  
gebruik van de Voorraadplank! 
Ook het Servicecentrum in Houten gaat 
gebruik maken van de voorraadplank & 
marktplaats. Het is namelijk voor meer 
dingen te gebruiken dan je wellicht zou 
denken. Hieronder een paar mooie prak-
tijkvoorbeelden.

“Het is goed anderen te laten weten dat op 
het Servicecentrum folders liggen waar men 
gebruik van kan maken.”

“Wij hebben een mooi koffiezetapparaat van 
Douwe Egberts wat wij zelf niet kunnen 
gebruiken, hier doen we graag een voedsel-
bank plezier mee.” 

“Het is een mooie plek om spullen aan te 
bieden die anders maar blijven liggen. Zo 
hebben wij nog ‘Wagenposters’ op voorraad 
die wij ook op de interne Marktplaats zullen 
aanbieden.” 

Het was even zoeken hoe we de artikelen 
geplaatst konden krijgen maar Nelly Kuijpers 
heeft ons van alle informatie voorzien. Je 
krijgt automatisch een seintje als je aanvinkt: 
Hou mij op de hoogte als er nieuwe produc-
ten op de Voorraadplank worden geplaatst. 
Op die manier loop je nooit iets mis! 

Suggesties of wensen?
Met elkaar, en met behulp van de Voorraad-
plank, kunnen we ervoor zorgen dat er nog 
minder voedsel verspild wordt en dat goed 
voedsel terecht komt bij iedereen die het 
goed kan gebruiken! En dit kunnen we 
natuurlijk niet zonder jullie input. Heb je dus 
suggesties of wensen die de Voorraadplank 
nog beter maken? Laat het ons weten! 

Hulp nodig?
Mocht het niet helemaal lukken met  
registreren, of heb je vragen over de 
Voorraadplank? Neem dan contact op  
met Nelly Kuijpers. Zij is bereikbaar via  
nelly.kuijpers@voedselbankennederland.nl. 
Stuur een kort e-mailbericht met telefoon-
nummer en zij neemt binnen 24 uur  
contact op.

Vernieuwde versie 
Handboek Voedsel- 
veiligheid beschikbaar

Het Handboek Voedselveilig-
heid 2022 is onlangs door de 
ALV vastgesteld en is per  
1 maart 2022 van kracht. 

Vanaf deze datum zullen de inspectie-
bureaus hun werkzaamheden uitvoeren 
op basis van dit vernieuwde handboek. 
Je vindt het Handboek Voedselveiligheid 
op Voedingsbodem.

Wat is er gewijzigd
In grote lijnen is het Handboek gelijk aan de 
vorige versie van 2019, maar er zijn wat 
veranderingen. In de praktijk bleken er 
onderwerpen te zijn die soms aanleiding 
gaven tot misverstanden, terwijl andere 
onderwerpen, zoals bijvoorbeeld huis- 
vesting, aanleiding konden zijn tot onnodig 
strenge eisen.

In deze update is de inhoud beperkt tot de 
werkelijke eisen (zoals o.a. vermeld in 
“Infoblad 76 van de NVWA”) en waarbij de 
informatie en toelichting is verplaatst naar de 
Infobulletins (zie ook het artikel over  
‘Nieuwe informatie over voedselveiligheid op 
Voedingsbodem’ in deze MEEdeler).

Diverse hoofdstukken zijn herschreven (o.m. 
paragrafen 4.1 en 4.5, hoofdstuk 5 en 8, 
bijlage C). Per onderwerp zijn verwijzingen 
naar de relevante infobulletins toegevoegd.
Nieuw is ook bijlage B waarin een overzicht 
wordt gegeven van productgerichte Infobul-
letins op Voedingsbodem.

Ingangsdatum
Bij deze de oproep aan elke voedselbank 
om het nieuwe Handboek Voedselveiligheid 
vanaf 1 maart onder de aandacht te brengen 
bij de vrijwilligers en beschikbaar te stellen.

Infrarood thermometers voldoen bij normaal 
gebruik niet aan deze eis. Voedselbanken 
moeten de temperaturen registreren met 
aparte steekthermometers en niet met 
combimeters.

De korte conclusie is dat IR thermometers 
bij correct gebruik volgens de richtlijnen 
geschikt zijn voor temperatuur indicatie 
doeleinden en niet voor temperatuur 
registratie.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
de adviseur voedselveiligheid.

https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/handboek-voedselveiligheid-2022-versie-4-vbn-18-02-2022/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/infobulletin-december-2021-thermometers-temperatuur-meten-kalibreren/
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Nieuwe informatie over voedsel- 
veiligheid op Voedingsbodem

Over Voedselveiligheid is 
een groot aantal documenten 
beschikbaar. Deze informatie 
wordt actueel gehouden door 

regelmatig nieuwe documenten toe te 
voegen of bestaande documenten aan te 
passen.

Naar aanleiding van het vernieuwde Hand-
boek Voedselveiligheid (1 maart 2022) zijn de 
volgende infobulletins gepubliceerd:
•  Infobulletin Inrichting Voedselbank, 

januari 2022
•  Infobulletin Koelketenbewaking, januari 

2022
•  Infobulletin Ongediertebestrijding, januari 

2022

•  Infobulletin Hygiënisch ompakken van 
Producten, februari 2022

Verder nog een productgericht nieuw  
infobulletin:
•  Infobulletin Rookworsten, februari 2022

Notificatie instellen
Iedereen kan automatisch een melding 
ontvangen over nieuwe documenten op 
Voedingsbodem. Als je deze meldingen nog 
niet ontvangt, maar dit wel wilt, kijk dan in de 
‘Handleiding Voedingsbodem’ hoe je dit in 
kunt stellen, of neem contact op met het 
Servicecentrum.

Exclusieve NFT voor voedselbanken geveild
Subway, Lay’s en bureau Fitzroy hebben 
een ‘NFT’ verkocht tijdens het eerste 
grote NFT-event in Nederland NFTx in 
Haarlem. De jas bracht 6.000 euro op 
tijdens de veiling bij Sotheby’s. In totaal 
kon hierdoor 13.000 euro aan Voedsel-
banken Nederland worden overhandigd.

Wat is een NFT?
Een non-fungible token (NFT) is een uniek 
digitaal artikel of item dat niet vervangbaar is. 
De digitale certificaten die echtheid en 
eigenaarschap bevestigen worden op de 
blockchain opgeslagen, waarmee ze 
makkelijk van eigenaar te wisselen zijn.  

Het gaat bijvoorbeeld om kunstwerken, 
animaties en beelden die alleen bestaan op 
het internet.

‘Crispy Puffer Jacket’-NFT’s 
Subway en Lay’s hebben gezamenlijk  
5 unieke ‘Crispy Puffer Jacket’-NFT’s 
gelanceerd. Een virtuele jas die is gemaakt 
van chipsverpakkingen. Eén van deze 
NFT-jassen is verkocht tijdens een exclusieve 
veiling van Sotheby’s. De opbrengsten van 
deze NFT werden gedoneerd aan de 
Voedselbanken Nederland. José Tijssen 
mocht op 25 februari de cheque in ont-
vangst nemen. 

José Tijssen, bestuurslid Communicatie Voedselbanken Nederland (links), neemt de cheque in 
ontvangst. (foto: © Jelle Draper)

188.000 pakken koffie 
voor de voedselbank
Al 10 jaar lang zamelt Lionsclubs 
Nederland door het hele land waarde-
punten van Douwe Egberts in, om deze 
vervolgens te kunnen verzilveren tegen 
D.E Aroma Rood pakken koffie. De 
opbrengst wordt door Douwe Egberts 
standaard met 20% verhoogt. Dit jaar 
leverde dat maar liefst 188.000 pakken 
koffie op. 

Koffie is een luxeartikel dat niet standaard in 
het voedselpakket zit. Voor de klanten van 
de voedselbanken is een dagelijks bakje 
koffie dus niet vanzelfsprekend. Door deze 
jaarlijkse actie van Lionsclub Nederland en 
Douwe Egberts kunnen we veel mensen 
voorzien van een lekker kopje koffie. Jaap 
Stelling van Lionsclubs Nederland overhan-
digde ook dit jaar de pakken koffie aan René 
Froger, een van de ambassadeurs van 
Voedselbanken Nederland.

Vacature adviseur  
Voedselveiligheid

De werkgroep Waarborging 
voedselveiligheid zoekt een 
adviseur voor 30 voedselbanken 
in de regio Zeeland/West- 

Brabant. Belangrijk is dat je ervaring hebt bij 
een voedselbank, bij voorkeur als coördina-
tor of bestuurslid. We helpen je graag om de 
kennis over voedselveiligheid bij te spijkeren.  
De volledige functieomschrijving vind je op 
www.werkenbijvoedselbanken.nl

https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/infobulletin-januari-2022-inrichting-voedselbank/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/handboek-voedselveiligheid-2022-versie-4-vbn-18-02-2022/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/infobulletin-januari-2022-koelketenbewaking/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/infobulletin-januari-2022-ongedierte-bestrijding/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/info-bulletin-februari-2022-hygienisch-ompakken-van-producten/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/info-bulletin-februari-2022-rookworsten/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs-category/vragen-over-voedingsbodem/
https://werkenbijvoedselbanken.nl/vacatures/adviseur-voedselveiligheid-houten-2/
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Studenten van de Hogeschool Utrecht (HU)  
komen in actie voor onze voedselbanken
Maar niet alleen gaan ze fondsenwer-
ven… ze hebben ook opdracht om te 
helpen bij het opzetten van een eigen 
gratis Kom-in-actie pagina voor iedere 
lokale voedselbank!

In de Meedeler van december 2021 
vertelden we al over online fondsenwerven 
met de Kom-in-actie pagina van Kentaa. 
De pagina is klaar voor gebruik en alle 
voedselbanken kunnen vanaf nu een eigen 
pagina aanmaken zodat acties gestart 
kunnen worden waarbij geld wordt ingeza-
meld voor de eigen voedselbank. 

Kom-in-actie-pagina in het kort
Iedereen kan een actie starten voor de 
voedselbank en zelf hun actie beschrijven. 
Bijdragen aan de actie kan heel gemakkelijk 
via een doneerknop. Een actie kan gedeeld 
worden via bijvoorbeeld whatsapp of e-mail. 
Voor meer informatie over dit platform check 
www.kominactievoordevoedselbank.nl of 
www.kentaa.nl 

Actie studenten HU
Binnenkort gaan ongeveer 80 studenten van 
de Hogeschool Utrecht voor het vak 
‘Fundraising’ geld inzamelen voor de 
voedselbank. De studenten kiezen een 
lokale voedselbank waar ze zich voor willen 
inzetten en gaan een evenement organise-

ren. De opbrengt komt ten goede aan de 
gekozen voedselbank. In dit project worden 
de studenten begeleid door hun docenten 
van de Hogeschool Utrecht, Kentaa en VBN.

Voor de promotie van het evenement dat de 
studenten gaan organiseren wordt de online 
Kom-in-actie-pagina gebruikt. De studenten 
zullen deze pagina zelf opzetten voor de 
gekozen voedselbank en maken deze 
pagina geheel naar de wens van de lokale 
voedselbank met eigen teksten, foto’s en 
uitstraling. De donaties aan hun evenement 
komen via deze pagina binnen bij VBN en 
zullen na de actie worden doorbetaald aan 
iedere lokale voedselbank die meedoet. 

Studenten zullen vanaf eind maart een 
voedselbank gaan benaderen waarvoor zij 
een actie willen opzetten. Helaas is het niet 
mogelijk alle voedselbanken te benaderen. 
De studenten kiezen zelf een voedselbank bij 
hen in de omgeving. Voor jouw voedselbank 
betekent deelname aan dit project dat je 

financiële steun krijgt door de inkomsten van 
het evenement dat georganiseerd gaat 
worden. Daarnaast krijg je hulp bij het 
opzetten van de nieuwe online Kom-in-actie-
pagina. Deze wordt dan in eerste instantie 
gebruikt voor de actie van de studenten van 
de HU maar kan vervolgens voor allerlei 
andere initiatieven gebruikt worden.  
Een mooie en gemakkelijke manier om 
online doneren voor jouw voedselbank 
mogelijk te maken!

De studenten starten met hun project in 
maart. Het evenement wat ze organiseren 
ten bate van de voedselbank vindt plaats in 
de eerste helft van juni. Eind juni wordt het 
project afgerond en is de opbrengst van de 
actie bekend.

Vragen?
Heb je vragen over dit project of wil je graag 
samenwerken met een van de studenten? 
Stuur dan een e-mail naar  
teamfondsenwerving@voedselbankennederland.nl

Start welkomsprogramma voor 
nieuwe bestuurders! 
Regelmatig starten er nieuwe bestuur-
ders bij lokale voedselbanken. Het is 
fijn als nieuwe bestuurders zich welkom 
voelen bij de Voedselbanken en zij goed 
worden ingewerkt door de vertrekkende 
bestuurder. Ter aanvulling is nu een 
extra welkomprogramma ontwikkeld.  

Het programma is gemaakt met medewer-
king van relatiebeheerders, lokale bestuur-
ders en kennishouders van de verschillende 
teams. Samen hebben zij met team training 
en opleiding onderdelen van het programma 
besproken en getest. 

Het welkomsprogramma bestaat uit drie 
onderdelen: 

•  E-learning van 30 minuten die thuis op 
elk gewenst moment gevolgd kan 
worden. Dit is een kennismakings- 
programma over de organisatie  
Voedselbanken Nederland en thema’s 

als voedselverwerving, fondswerving en 
vrijwilligers-werving. 

•  Een buddy. De buddy is een ervaren 
bestuurder, een gesprekspartner die je 
een beeld geeft over de VB organisatie 
- buiten wat je al doet bij je eigen 
voedselbank. 

•  Twee themabijeenkomsten over  
‘Voedselveiligheid’ en ‘Integriteit’ in 
juni en september, samen met andere 
nieuwe bestuurders uit het land. 

Aanmelden
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer 
weten over dit welkomsprogramma?  
Of wil je je direct aanmelden voor 
hiervoor, laat het weten vóór 1 april via 
leren@voedselbankennederland.nl o.v.v . 
welkomsprogramma. 

NIVEA Nederland  
in actie voor  
voedselbanken
De eerste 2 weken van maart doneert NIVEA 
bij aankoop van elk 1+1 actieproduct bij 
Etos, een product aan de voedselbank. Het 
initiatief is onderdeel van NIVEA’s wereld-
wijde #ShareTheCare campagne, die 
mensen inspireert om voor elkaar te zorgen 
en elkaar te helpen. Dit sluit mooi aan bij 
onze doelstellingen en verzorgingsproducten 
worden door onze klanten erg gewaardeerd.
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Nieuwtjes van andere voedselbanken

Kalender
Basistraining Voedselveiligheid 21 maart en 19 april
Workshop Temperatuurborging en kwaliteit 29 maart, 26 april en 9 mei
Extra Algemene ledenvergadering 19 maart
Algemene Ledenvergadering 14 mei, 3 september en 12 november

Neo de Bono, Pionier LEREN: ‘De enige eis is inloggen’
In de vorige MEEdeler vertelden we over 
de Pioniers LEREN. Neo de Bono is een 
van die Pioniers LEREN en we stellen 
hem graag aan je voor.

Wat is een Pionier LEREN?
Pioniers LEREN zijn collega’s die werkzaam 
zijn op verschillende plekken en functies in 
de regio. Ze vertellen over hun eigen 
leerervaringen en laten jou de kansen en het 
plezier van (online) leren zien. Via bijvoor-
beeld de Voedselbanken Academie kunnen 
73 online cursussen gevolgd worden. 
Inmiddels hebben al 488 mensen toegang 
tot de Voedselbanken Academie, waarvan 
258 mensen minimaal 1 cursus geopend 
hebben. Maar niet voor iedereen is dat 
vanzelfsprekend. Pioniers LEREN helpen 
daarbij. 

Vrijwilligers zijn geïnteresseerd in leren
Neo de Bono is een van die Pioniers Leren. 
Hij is coördinator bij het uitgiftepunt Voedsel-
bank Moerwijk en tevens betrokken bij de 
bewonerscoöperatie Moerwijk. In deze 
Haagse multiculturele wijk zijn er allerlei 
vrijwilligers, van statushouders tot pensio-
nado’s, actief bij de voedselbank. Hij ziet dat 
vrijwilligers leergierig zijn, maar daadwerkelijk 
deelnemen aan een cursus gebeurt niet. 
“Het is nogal een opgave, ook qua budget”, 
zegt Neo “maar het voordeel van de 
Vrijwilligersacademie is dat het toegankelijk 
en gratis is. Het zijn vaak korte videolessen 
over allerlei thema’s, verschillend van niveau 
en je kunt het in je eigen tijd doen. Hoe mooi 
is dat!“ 

Gerichte aanpak voor een mooi aanbod
Toch is de eerste stap zetten lastig. Als 
Pionier LEREN heeft Neo het aanbod van de 
Vrijwilligersacademie allereerst goed 
bekeken. Wat is het aanbod en wie van de 
vrijwilligers heeft er wat aan. Vertelde iemand 
onlangs dat hij meer over fotografie wil weten 
dan benadert Neo hem op een later mo-
ment. Hij heeft de laptop bij de hand en bij 
interesse laat hij zo’n cursus meteen zien en 
maakt met de geïnteresseerde een account 
aan. “Mensen vinden het fijn als je aan ze 
denkt en ze gericht op een cursus wijst” zegt 
Neo “en, het is een aanbod hè, mensen 
hoeven het niet te doen”. Bij de vrijwilligers-
bijeenkomsten die weer opgestart worden is 
het leeraanbod een van de onderwerpen op 
de agenda. En ook via social media zal het 
gemeld worden. “Als eenmaal een aantal 
vrijwilligers enthousiast zijn, maken zij weer 

andere vrijwilligers enthousiast, dan komt de 
bal aan het rollen!” 

Pioniersnetwerk 
Neo is een van de eerste Pioniers LEREN en 
onderdeel van het pioniersnetwerk, waar je 
meedenkt en meedoet met leerbeleid van de 
Voedselbanken voor vrijwilligers. Neo: “Het 
allerleukste is je kennis en ervaring op dit 
terrein met Pioniers van andere regio’s te 
delen. Je hoort nieuwe dingen van elkaar en 
dat helpt bij je eigen werk in jouw VB.” 

Pionier LEREN worden?
Draag jij het LEREN ook een warm hart toe 
en wil je dit uitdragen? Sluit je dan aan bij 
ons team. Je bent van harte welkom!  
Meer informatie en aanmelden:  
marie.therese.rooijackers@voedselbanken-
nederland.nl 

Voorlichting Voedselveiligheid bij VB Midden Groningen
Op donderdag 24 februari heeft Bert van 
Efferen (de regionale adviseur Voedselveilig-
heid in Groningen, Friesland en Drenthe) een 
voorlichting voedselveiligheid gegeven bij 
de Voedselbank Midden Groningen. Dit is 
een grote voedselbank waar 400 gezinnen 
klant zijn en in totaal 1.300 mensen wekelijks 
van voedsel worden voorzien. Er was veel 
interesse voor het onderwerp voedselveilig-

heid. Bij de voorlichting waren 34 vrijwilligers 
aanwezig. Voor de vrijwilligers was het ook 
weer de eerste keer dat zij fysiek bij elkaar 
waren na de coronacrisis van de afgelopen 
2 jaar. 

Het was volgens de bestuursleden Beno 
Munneke en Rinze van der Wal een geslaag-
de middag.
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