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Nieuwsbrief vol vitamines voor de voedselbanken

Voorwoord
Steeds meer voedselbanken zien een stijging 
van hun aantal klanten, een gevolg van de 
sterk stijgende voedsel- en energieprijzen en 
de oorlog in Oekraïne. Tegelijkertijd zien we 
een forse daling van het voedsel, dat vooral 
wordt veroorzaakt door de anti-voedselver-
spillingsaanpak van supermarkten en 
fabrikanten. Zoals de voorzitter van een 
voedselbank vorige week schreef: ‘De harde 
werkelijkheid is dat we er alles aan doen om 
gratis voedsel te krijgen, maar we krijgen 
gewoon onvoldoende’. Omdat de anti-ver-
spillingsaanpak de komende jaren steeds 
meer effect zal hebben, zullen we met elkaar 
alles uit de kast moeten halen om onze 
klanten voedsel te kunnen geven. Wat mij 
betreft geldt voor onze voedselbanken 
gelukkig wél dat in het verleden behaalde 
resultaten een garantie voor de toekomst 

bieden! Het onderwerp voedselverwerving 
zal ook besproken worden in de komende 
Algemene Ledenvergadering van 14 mei a.s. 
in Houten. Erg fijn dat we elkaar dan weer 
persoonlijk gaan ontmoeten!  
Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

(vervolg op pagina 2)

Aanschaf AED nuttig of noodzakelijk?
Regelmatig zijn er vragen over het nut en 
de noodzaak van het beschikbaar heb-
ben of aanschaffen van een AED.  
De beschikbaarheid van een AED in 
de directe omgeving van een voedsel-
banklocatie kan een bijdrage leveren aan 
een snelle hulpverlening bij hartfalen.

Wil je een AED aanschaffen?                                                                               
Check eerst waar in de omgeving van de 
voedselbanklocatie een AED dag en nacht 
bereikbaar is. Op de website www.hartslagnu.nl 
is te zien waar AED’s beschikbaar zijn. Als er een 
overzicht is, maak dat bekend op bijvoorbeeld 
een mededelingenbord bij de voedselbank.                                                                                                            

Waarop letten bij de aanschaf?                                                                
Er zijn verschillende soorten AED’s. Let 
daarom op de onderstaande punten:
• Vraag meerdere offertes aan.
•  Hoe goed kan de AED tegen weersin-

vloeden? Let op de IPwaarde. Hoe 
hoger, hoe beter de AED tegen alle 
weertypen bestand is. We raden aan 
minimaal IP44 voor de AED en IP54 voor 
de buitenkast aan te houden. Of een 
combi-IPwaarde van minimaal 54.

•  Geeft de AED-instructies in meerdere 
talen en is dit een prettige manier?

•  Hoe krijg je bericht als er iets mis is met 
de AED? Dit kan via een licht-of geluids-
signaal of via je telefoon.

•  Servicecontract wel of niet via leveran-
cier?

•  Wat is de garantie en levensduur?

Een AED heeft onderhoud nodig ook als hij 
niet wordt gebruikt. Het onderhoud bestaat 
onder andere uit het vervangen van de 
electroden en de accu. De AED geeft zelf op 
tijd aan als de batterij leeg is, bijvoorbeeld 
met licht- en geluidssignalen. Maar het is 
goed om zelf je AED regelmatig te controle-
ren. Is je AED aangemeld bij het oproepsys-
teem van Hartslag NU? Dan staan de 
verloopdatum van de batterijen en de 
electroden in het systeem. Je krijgt dan 
automatisch een bericht als de datum bijna 
verstreken is.
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Hoe verzeker ik mijn AED?                                                                                       
De kans op diefstal of vernieling is klein.  
Wil je de AED toch verzekeren, controleer 
dan of dit valt onder de eigen inboedel- of 
opstalverzekering. En vraag naar de 
mogelijkheden bij AED-leveranciers.

Ophangen van een AED                                                                                                  
Een AED is een medisch apparaat en moet 
goed beschermd in een kast worden 
opgehangen. Hang de AED bij voorkeur 
buiten op. Zo is hij goed bereikbaar voor de 
directe omgeving. Aandachtspunten zijn:                                                                                            

•  Elektriciteit: de buitenkast heeft elektrici-
teit nodig door het verlichten en verwar-
men van de AED.                                                                                                             

•  Slot: zonder slot kan je AED het snelst 
worden ingezet bij een hartstilstand. Wil 
je per se een slot? Kies dan een pincode 
slot. Hangsloten kunnen namelijk roesten 
of bevriezen en kunnen dan niet meer 
snel openen.

Hoe belangrijk is het aanmelden van de 
geplaatste AED?
Heb je een AED gekocht en opgehangen? 
Meld de AED aan bij het reanimatie oproep-
systeem via www.hartslagnu.nl om levens te 
kunnen redden in de omgeving.                                                                                                                      
Zorg dat er een beheerder van de AED is. 
Diegene zorgt voor de gegevens in het 
oproepsysteem en het regelmatig checken 
van de AED. Heb je vragen of suggesties? 
Laat het ons weten via  
arbo@voedselbankennederland.nl.

Vrijwilligers  
aangeboden!
Deloitte vindt het belangrijk om in aanvulling 
op hun reguliere werkzaamheden een 
positieve bijdrage te leveren aan de maat-
schappij. Dit doen ze via de Deloitte Impact 
Foundation. Een initiatief is de Deloitte 
Impact Week van maandag 13 t/m vrijdag 
17 juni. Tijdens deze week gaan Deloitte 
medewerkers aan de slag voor maatschap-
pelijke projecten. Bijvoorbeeld bij de 
voedselbank. De vraag is of er plek is voor 
minimaal 10 Deloitte medewerkers, die een 
dag bij een voedselbank aan de slag gaan. 
Heb je als voedselbank interesse? Neem dan 
contact op met Rob Delisse, bereikbaar via 
telefoon 06 501 51 548. Of stuur een e-mail 
naar rodelisse@deloitte.nl.

Inzet FEBA
Er zijn heel veel initiatieven vanuit diverse 
landen die lid zijn van de Europese Federatie 
van voedselbanken die hulp leveren aan 
Oekraïne, de Oekraïense vluchtelingen en/of 
aan de voedselbanken in de aan Oekraïne 
grenzende landen. Zo leverde de voedsel-
banken in Roemenië met een konvooi van 
12 voertuigen voedsel en andere hulpgoede-
ren aan de voedselbanken in Moldavië. 

Ondanks de oorlog gaat de voedselbank-
operatie in aangepaste vorm in Oekraïne nog 
steeds door. Zo hebben ze in de laatste 

week van maart zo’n 80 ton aan voedsel 
uitgedeeld. 

Ook de fondsenwerving die vanuit FEBA is 
opgestart om deze voedselbanken te 
ondersteunen loopt goed. Tot eind maart 
was er al zo’n 3,5 miljoen euro opgehaald 
om de voedselbanken in Oekraïne en de 
aangrenzende landen te ondersteunen. 
Tot op dit moment is er geen beroep gedaan 
op onze toegezegde extra gelden van 
€ 175.000 (€ 250.000 minus de eerder al 
betaalde € 75.000).

Vacature adviseur Voedselveiligheid
De regionaal adviseur Voedselveiligheid in 
de regio Noord-Holland / Flevoland heeft 
aangegeven er in de loop van 2022 mee te 
willen stoppen. De werkgroep Waarborging 
voedselveiligheid zoekt dus een nieuwe 
adviseur voor 30 voedselbanken in deze 
regio. Belangrijk is dat je ervaring hebt bij 

een voedselbank, bij voorkeur als coördina-
tor of bestuurslid. We helpen je graag om je 
kennis over voedselveiligheid bij te spijkeren. 
De ervaring leert dat deze functie goed te 
combineren is met een lokale voedselbank-
functie. De volledige functieomschrijving vind 
je op www.werkenbijvoedselbanken.nl.

Nieuwe adviseur Voedselveiligheid 
Voedselveiligheid is een belangrijk onderdeel 
van de bedrijfsvoering. Van de voedselban-
ken wordt verwacht dat het gehele voedsel-
veiligheidsproces op orde is en blijft. Vanuit 
Voedselbanken Nederland wordt hierbij 
ondersteuning geboden door 6 regionale 
adviseurs Voedselveiligheid die voedselban-
ken met raad en daad kunnen en willen 
ondersteunen. 

Conny Castelein is de nieuwe adviseur 
voedselveiligheid voor de regio Zeeland / 
Zuid Holland (zuid) / Noord Brabant (west) en 
zal deze functie per direct gaan vervullen. De 
afgelopen maanden heeft Conny als 
coördinator voedselveiligheid bij RDC/ 
Voedselbank Rotterdam gewerkt; deze 
functie zal ze blijven vervullen. Daarvoor was 
ze onder meer vele jaren werkzaam in de 
levensmiddelenindustrie. 
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Beperkt voedselaanbod
Op dit moment ervaren we 
zowel landelijk als regionaal 
en lokaal een duidelijke daling 
in het voedselaanbod t.o.v. 

vorige jaren. 

Dit wordt zowel veroorzaakt door de oorlog 
in de Oekraïne als door de anti-voedselver-
spillingsaanpak van de supermarkten en 
fabrikanten. Door de oorlog zijn de energie-
prijzen enorm gestegen waardoor sommige 
telers zelfs gestopt zijn met telen.  
Veel partijen die normaal naar ons toe 
zouden komen, gaan nu naar het oorlogs-
gebied. We zijn in gesprek met alle super-
markten en vele fabrikanten om ons te 
helpen maar dat leidt niet op korte termijn tot 
oplossingen. 

Sommigen van jullie stellen de vraag of het 
voedselvangnet dan geen oplossing kan 
bieden. Zij zijn immers in het leven geroepen 
om eventueel voedsel te kopen als we te 
weinig hebben. Allereerst is het budget dat 
zij nu hebben niet groot genoeg om landelijk 
echt een verschil te maken en bovendien zijn 
de gelden die wij hebben ontvangen van de 
overheid gebonden aan strenge voorwaar-
den. Daarnaast is het traject om in aanmer-
king te kunnen komen voor de Europese 
subsidie nog niet afgerond.

Als het voedselvangnet voedsel aankoopt, 
moet dat geschieden via een officiële 
openbare aanbesteding waarop leveranciers 
uit alle landen van de EU moeten kunnen 
inschrijven. Dit is een buitengewoon 
zorgvuldig proces waarbij er eisen en 
specificaties worden opgesteld, waarna 
vervolgens leveranciers schriftelijk vragen 
mogen stellen. Uiteindelijk maken ze een 
aanbieding die uiteindelijk leidt tot gunning. 
Dit proces is gestart in februari jl. en zal in de 
komende maanden worden afgerond.  

Kortom er zijn geen kortetermijnoplossingen 
voor onze uitdaging behalve dat we met zijn 
allen nog beter ons best moeten doen.  
Dit betekent eigenlijk nooit voedsel weigeren 
want wellicht kunnen we een ander ermee 
helpen via de app, de voorraadplank of het 
RDC. Ook oplossingen als voedselbrigades 
bij supermarkten, benaderen van potentiële 
leveranciers en inzamelacties. Als je kansen 
ziet, grijp ze! Op Voedingsbodem staan veel 
tips over hoe anderen dat doen. 

Groente & Fruitbrigade: nieuwe locatie
Groente & Fruitbrigade is de op een na grootste leverancier van  
Voedselbanken Nederland. De stichting heeft als missie om iedere  
voedselbankklant elke week te voorzien van verse groente & fruit.  

Nieuwe locatie IJsselmuiden
Op 19 mei opent Groente & Fruitbrigade 
alweer de 3e locatie in IJsselmuiden. 
Projectleider Arie Burggraaf heeft met zijn 
team de afgelopen maanden hard gewerkt 
om de nieuwe locatie te realiseren samen 
met kwekers, telers en met medewerking 
van lokale voedselbanken. De nieuwe locatie 
is ontstaan na de succesvolle appelpluk-
campagne vorig jaar in Dronten. Deze 
appelpluk door 50 vrijwilligers leverde vorig 
jaar 15 ton appels op. Groente & Fruitbri-
gade IJsselmuiden gaat in nauwe afstem-
ming met locaties Poeldijk, Venlo en logistiek 
van Voedselbank Nederland de noordelijke 
provincies bevoorraden. Momenteel is de 
acquisitie van verse groenten in volle gang, 
waarbij uiteraard bestaande relaties tussen 
lokale voedselbanken en leveranciers 
gerespecteerd worden. 

Krijg jij als voedselbank een partij groente of 
fruit aangeboden die te groot is voor je 
locatie? Groente & Fruitbrigade helpt graag 

bij het verder vergroten van het volume en 
verdelen over RDC’s. Heb je interesse om de 
opening van de nieuwe locatie in IJsselmui-
den bij te wonen? Wij horen graag van jou 
via communicatie@groentefruitbrigade.nl

Adopteer een glimlach 
wint Preventieproject 
2022
Op 8 april jl. heeft het project ‘Adopteer een 
glimlach’ de Preventieproject Prijs 2022 
gewonnen! Dit non-profit initiatief van 
mondhygiënisten Saskia den Hartog en 
Lisette van der Harst heeft ervoor gezorgd 
dat momenteel 96 mondhygiëne praktijken 
elk kwartaal 10.000 tandenpoetspakketten 
leveren. Aan de jeugdige klanten van lokale 
voedselbanken in de directe omgeving van 
de participerende mondzorg salons. Onder 
het motto dat ieder kind recht heeft op een 
goed gebit. 
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Voedselbank succesverhalen
Om voedselbanken door heel Nederland 
handvatten te geven om de uitdagingen 
aan te gaan, wil Voedselbanken Neder-
land in kaart brengen welke innovatieve 
en succesvolle aanpakken en initiatie-
ven er de afgelopen jaren uitgevoerd zijn 
op het gebied van voedselverwerving. 

Voedselbanken Nederland heeft Deloitte 
gevraagd om de succesvolle aanpakken en 
initiatieven te analyseren, succesfactoren te 
identificeren en deze op praktische wijze 
inzichtelijk te maken voor alle voedselbanken 
in Nederland. 
•  Het in kaart brengen van succesvolle 

aanpakken en initiatieven op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau. 

•  Door middel van o.a. interviews onder-
zoeken wat hierbij relevant is en welke 
succesfactoren van belang zijn. 

•  Het identificeren van verschillende 
kansen die lokale voedselbanken kunnen 
oppakken. 

We lichten de komende periode in de 
MEEdeler verschillende voedselbanken uit 

die hiervoor zijn benaderd. Deels zijn dat 
voedselbanken waarbij de voedselwerving in 
het algemeen wordt uitgelicht en deels 
voedselbanken met bijzondere initiatieven. 
We trappen deze reeks af met Voedselbank 
Aalst Waalre en Voedselbank Gooi & 
Omstreken.    

Voedselbank Aalst Waalre: algemene 
voedselwerving
Als een wat kleinere voedselbank maakt 
Aalst Waalre goed gebruik van de goed-
geefsheid van de lokale gemeenschap. 
Dankzij een sterk lokaal netwerk en een 
toereikende voorraad d.m.v. een magazijn 
weet ze meer dan voldoende voedsel te 
verkrijgen, en ondersteunt ze haar klanten 
vanuit een bredere maatschappelijke functie. 
Daarnaast wordt overtollig voedsel gedeeld 
met andere maatschappelijke instellingen, 
zoals een daklozenopvang.

Succes in cijfers
In totaal helpen wekelijks 42 vrijwilligers in 
Aalst Waalre aan het uitdelen van voedsel 

aan 40 klanten, waarbij elke klant d.m.v. het 
winkelconcept gemiddeld 51 producten 
aangeboden krijgt.

Voedselbank Gooi & Omstreken:  
Voedseltuin
Uniek aan Voedselbank Gooi & Omstreken is 
de voedseltuin die voorziet in groente & fruit. 
Aan de rand van Huizen is een voedseltuin 
van inmiddels bijna 2000 m2 gerealiseerd. 
Op het door het Goois Natuurreservaat in 
bruikleen gestelde stuk grond worden van 
maart tot oktober onder andere pompoenen, 
mais, bieten, andijvie en kruiden verbouwd.

Succes in cijfers
Op 2000m2 grond worden in de periode van 
juni tot oktober ongeveer 450 kratten en 
zakken groente, fruit en kruiden gerealiseerd 
door een poule van 16 vrijwilligers. Hier 
worden 500 klanten in het Gooi mee 
bediend.

Meer informatie
Benieuwd naar alle succesverhalen van 
voedselbanken en de tips & adviezen?  
Bekijk het rapport op Voedingsbodem. Heb 
je vragen? Neem dan contact op met Paul 
van Berkel,  Bestuurslid Voedselverwerving: 
paul.van.berkel@voedselbankennederland.nl.

Voedseltuin Gooi & Omstreken

Voedseltbank Aalst Waalre

Voedselveiligheid meest gezocht op Voedingsbodem 
Elke vrijwilliger die werkt bij 
één van de 172 voedselban-
ken kan zichzelf toegang 
verlenen tot Voedingsbodem.  

Op Voedingsbodem vind je een grote 
schat aan documenten, tips en hand-
leidingen die je snel ondersteuning en 
houvast bieden.

Sinds twee maanden hebben we zicht op 
waar het meest naar gezocht wordt.
De top tien van februari en maart 2022 is als 
volgt:
1.  Infobulletin December 2021: Thermome-

ters, temperatuur meten, kalibreren:  
126 keer

2.  Infobulletin Januari 2022: Koelketen-
bewaking: 113 keer

3.  Handleidingen voor Voedselbank.NU: 96 
keer

4.  Handboek Voedselveiligheid 2022 Versie 
4 VBN 18-02-2022: 94 keer

5.  Infobulletin Januari 2022 Inrichting voed-
selbank: 86 keer

6.  Infobulletin Januari 2022 Ongediertebe-
strijding: 67 keer

7.  Toekenningscriteria Aanvraag voedsel-
pakket per 1 januari 2022: 66 keer

8.  Overzicht Keuze Concept voedselbanken 
per 31 december 2021: 58 keer

9. Voedselbankreglement: 50 keer
10.  Houdbaarheidstabel NVWA, Bijlage Info-

blad 76 (december 2015): 47 keer

Toegang tot Voedingsbodem
Je logt in via ‘Onze Voedingsbodem’.  

Dat vind je op het onderste groene  
gedeelte van de startpagina van  
www.voedselbankennederland.nl. Log in met 
het e-mailadres van de voedselbank waar je 
vrijwilliger bent en kies een wachtwoord.  
Heb je (nog) geen e-mailadres van je voed-
selbank, neem dan contact op met  
voedingsbodem@voedselbankennederland.nl.  
Bijna 700 collega’s gingen je voor! 

https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/voedselbank-succesverhalen/
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Resultaten van de inspecties in 2021 
In 2021 zijn alle voedselban-
ken opnieuw geïnspecteerd 
door de inspectiebedrijven 
Houwers Groep en Sensz. 

164 voedselbanken haalden daarbij 
direct een score die voldoende was om 
de Groen status te behouden. Er waren 
10 voedselbanken die oranje scoorden. 
Deze werden na de herinspectie alle-
maal weer groen. 

Dit is een mooi resultaat, waar we trots op 
mogen zijn. Daarvoor willen we alle vrijwil-
ligers en bestuurders die dit met elkaar 
mogelijk gemaakt hebben, hartelijk danken 
voor hun inzet. 
Uiteraard vinden inspectiebedrijven soms 
afwijkingen die gecorrigeerd moeten 
worden. De meest voorkomende aandachts-
punten waren: 

Temperatuurbeheersing  
Ook in 2021 is van de aangetroffen afwijkin-
gen het merendeel het gevolg van ontbre-
kende aantoonbare temperatuur controles 
op temperaturen van producten in bijvoor-
beeld koelmeubelen of bij de uitgifte van 
producten. Tevens neemt het gebruik van 
digitale hulpmiddelen toe en is het onvol-
doende duidelijk dat de verplichting om dit 
hulpmiddel te toetsen op de juiste werking 
blijft bestaan. Er moet aangetoond worden 
dat de producttemperatuur gedurende alle 
fases aan de norm voldoet. Let erop dat de 

temperatuur niet alleen wordt gemeten, 
maar ook wordt geregistreerd! 

Ongediertebestrijding/schoonmaak 
Men herkent in onvoldoende mate tijdig de 
sporen van ongedierte met de daarbij 
behorende acties. Op sommige moeilijk 
bereikbare plekken wordt onvoldoende 
schoongemaakt, waardoor oude uitwerpse-
len van muizen blijven liggen. Soms is er 
geen recente rapportage van de plaagdier-
bestrijder aanwezig. Bij de vastgestelde 
afwijkingen voor schoonmaak is het 
merendeel het gevolg van het ontbreken van 
een (volledig) schoonmaakplan. Of de 
registratie is niet bijgehouden. Het team 
Voedselveiligheid van Voedselbanken 
Nederland werkt momenteel aan een 
workshop waarin de onderwerpen Onge-
diertebestrijding en Schoonmaak/Hygiëne 
worden behandeld. Naar verwachting zal 
deze workshop komend najaar beschikbaar 
zijn. Let op mededeling hierover in de 
Meedeler. 

Uitgifte 
De productinformatie is niet altijd aanwezig 
of onvolledig. Bijvoorbeeld de vermelding 
van allergenen is onvoldoende aanwezig; als 
deze op het etiket ontbreekt (of alleen in een 
andere taal dan Nederlands staat vermeld) 
kan niet altijd worden aangetoond dat deze 
informatie op andere wijze wordt verstrekt, 
bijvoorbeeld door middel van een flyer. Ook 
werden diverse keren gekoelde producten 
met een verlopen TGT of THT aangetroffen 
die niet mogen worden uitgedeeld.  

Verbeterpunten oppakken 
Als tekortkomingen worden vastgesteld, 
moet een verbeterplan worden ingestuurd, 
ook als het resultaat van de inspectie 
voldoende was. Dit blijkt bij een hoge score 
(maar minder dan 100 punten bij Houwers 
Groep of een 10 bij Sensz) nog wel eens te 
worden vergeten. Als geen verbeterplan 
wordt ingestuurd dan krijgt de voedselbank 
geen nieuw Groen certificaat. Daarnaast 
blijkt dat sommige voedselbanken veel 
moeite hebben om actief met geconstateer-
de verbeterpunten aan de slag te gaan.  
Bij toetsing tijdens de volgende inspectie of 
de verbeterpunten van de vorige keer zijn 
opgepakt, gaat het regelmatig mis bij 
temperatuurbeheersing, ongediertebestrij-
ding en uitgifte. Zorg ervoor dat de plannen 
daadwerkelijk worden omgezet is acties!

Voedselbank.nu: Hoe staan we ervoor? 
In april 2019 is het project Voedselbank.
nu van start gegaan. De groep bestond 
toen uit 14 voedselbanken uit heel 
Nederland die gezamenlijk al hun 
wensen om Voedselbank.nu te verbete-
ren hebben geïnventariseerd. Na het 
doorvoeren van de wensen heeft de 
groep gezamenlijk besproken of de 
verbeteringen het gewenste effect had 
bereikt. 

In februari 2020 was de laatste bijeenkomst. 
De groep was zeer tevreden en hiermee was 
de eerste optimalisatie van Voedselbank.nu 
succesvol afgerond. De maatschappij en 
daarmee ook het werk van de voedselban-
ken verandert echter continu en daarom zal 
ook de applicatie mee moeten blijven 
veranderen. Vanuit deze gedachten is 
gekozen voor een landelijk gebruikersoverleg 
waarin iedere regio is vertegenwoordigd. 
Tijdens deze overleggen zullen nieuwe 
wensen worden geïnventariseerd en de 
uitgevoerde aanpassingen worden geëvalu-
eerd. 

Oproep: regionale 
kartrekkers
Om deze landelijke 
overleggen te 
kunnen opstarten 
zijn we op zoek 
naar werkgroepen 
in eigen regio. De 
werkgroep is 
verantwoordelijk voor het inventariseren van 
de wensen in eigen regio. Elke regio bepaalt 
zelf wanneer en hoe vaak de groep bij elkaar 
komt. 2x per jaar komt 1 persoon vanuit de 
regio werkgroep naar het landelijk overleg. 
Gezamenlijk zullen wij onderzoeken wat de 
beste mogelijkheid is om Voedselbank.nu te 
verbeteren.  
Het eerste Landelijke Gebruikersoverleg 
staat voor eind september gepland. Lijkt het 
je leuk om samen met je collega’s uit jouw 
regio deel te nemen of ontvang je graag wat 
meer informatie? Neem vooral contact op en 
stuur een berichtje naar: TeamGebruikers-
overlegVBNU@voedselbankennederland.nl.

Aandacht voor de voed-
selbank bij Radio 5
Van 11 tot en met 14 april was het ‘Arbeids-
vitaminenweek van de Goede Doelen’ bij 
Radio NPO 5. De DJ’s kozen hun favoriete 
goede doel en draaiden de muzieklijst van 
het goede doel met ook ruimte voor een 
item of interview. De voedselbanken zijn uit-
gekozen door NPO Radio 5 presentator Bert 
Haandrikman van het programma Goeiedag 
Haandrikman! Frank van der Hulst, Alge-
meen Coördinator Servicecentrum, is tijdens 
het programma geïnterviewd. Luister hier het 
geluidsfragment terug.

Aangepaste bereikbaar-
heid Servicekantoor
In verband met de komende feestdagen 
Bevrijdingsdag en Hemelvaart is het service-
kantoor in Houten op donderdag 5 en 26 
mei gesloten. 

https://www.nporadio5.nl/fragmenten/goeiedag-haandrikman/dacb9020-466e-4fcd-a7c2-c3527cfb76be/2022-04-11-de-arbeidsvitaminen-van-stichting-voedselbanken-nederland
mailto:TeamGebruikersoverlegVBNU@voedselbankennederland.nl
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Nieuwtjes van andere voedselbanken

Kalender
Basistraining voedselveiligheid 19 april 
Energiewebinar  21 april
Workshop temperatuurborging en kwaliteit 26 april en 9 mei 
Inspiratiesessie voor voedselverwervers 31 mei
Algemene ledenvergadering 14 mei, 3 september, 12 november 

Inspiratiesessie voedselverwervers
Na een succesvolle eerste inspiratiesessie 
over voedselverwerving/acquisitie organi-
seren we op dinsdag 31 mei de volgende 
bijeenkomst in Houten. In deze sessie zal 
stilgestaan worden bij de algemene metho-
den om lokaal voedsel te verwerven. Ook 
zullen er twee succesverhalen uit de praktijk 
gepresenteerd worden. Er is ruim de gele-

genheid voor het stellen van vragen, discus-
sie voeren en ervaringen uitwisselen. 

Meld je aan
Aanmelden kan via:
voedselverwerving@voedselbankennederland.nl. 
Graag met vermelding van je naam, voedsel-
bank, functie en je telefoonnummer.  

Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. 
Aanmeldingen die niet gehonoreerd kunnen 
worden, zullen op de wachtlijst geplaatst 
worden voor de volgende keer. Daar krijg je 
dan uiteraard bericht van. 
Datum: 31 mei van 13.30 tot 15.30 uur  
Locatie: Voedselbanken Nederland, Houten. 

Voedselbanken Academie update
Steeds meer vrijwilligers weten de weg 
te vinden naar het leerplatform.  
Inmiddels is het aantal geregistreerde 
gebruikers boven de 500 uitgekomen, 
513 vrijwilligers in totaal!

Wist je dat:
•  Onze voorzitter Leo Wijnbelt een promo

filmpje heeft opgenomen waarin hij uitlegt
waarom de Voedselbanken Academie is
opgericht? Het promo filmpje kun je als
link doorsturen naar je collega vrijwil-
ligers. Je vindt het hier:
https://youtu.be/pOt4uZPVVMw

•  Er veel verschillende leervormen zijn?

Zo kun je e-learnings maken, webinars 
bekijken, podcasts beluisteren, en nog 
veel meer... Er zit vast een onderwerp en 
een vorm tussen die past bij jou!

Sinds het begin van dit jaar is in totaal  
410 keer een training geopend, waarbij de 
e-learning ‘Frans in twee weken’ het
populairst is. En ook het webinar ‘Hoe ons
brein ons voor de gek houdt!’ wordt goed
bekeken. Nieuwsgierig geworden naar de
Voedselbanken Academie?
Op https://voedselbankennederland.nl/leren/
lees je hoe je toegang krijgt tot de Voedsel-
banken Academie.

Energie webinar
In de MEEdeler van februari 2022 hebben 
we een melding gedaan over het collectief 
inkopen van energie. Nu wordt het steeds 
relevanter dan gedacht en moeten we 
binnen de voedselbanken ook rekening 
houden met de oplopende kosten. Met 
Stroomkr8 hebben we een afspraak kunnen 
maken om collectief energie in te kopen voor 
een gunstige prijs. Voor sommige voedsel-
banken wellicht niet interessant voor dit jaar, 
maar mogelijk wel voor volgend jaar. We 
hebben een webinar ingepland voor meer 
informatie over de werkwijze, mogelijkheden 
en instap in het energie collectief. Geheel 
vrijblijvend uiteraard!  

Energiewebinar 21 april om 13:30 uur
Wil je deelnemen? Webinar is op 21 april om 
13:30 uur. Geef je naam, voedselbank, 
functie en telefoonnummer door aan inkoop: 
inkoopteamvbn@voedselbankennederland.nl. 
We sturen je de deelname link per e-mail. 
Voor vragen kan je ook contact opnemen 
met dit e-mailadres. 

Interview voorzitter Voedselbank Naarden / Bussum
Studenten Journalistiek van de Hogeschool 
Utrecht hebben een filmpje gemaakt of de 
stijgende inflatie invloed heeft op de financi-
ele veiligheid binnen Nederland. Zeker voor 
burgers die het niet zo breed hebben en 
leven van een bijstand of uitkering is het de 
vraag of ze het gaan redden. Paul Konings, 
voorzitter Voedselbank Naarden /Bussum, 
is geïnterviewd over dit onderwerp. Hij geeft 
aan dat er op dit moment nog geen stijgen-
de lijn in het aantal aanmeldingen is, maar 

dat dit slechts een kwestie van tijd zal zijn. 
Bekijk de reportage.

Inbraak Voedselbank Arnhem
Twee mannen hebben op 6 april jl. s’avonds 
laat geprobeerd de voedselbank in Arnhem 
te beroven. Het tweetal was op zoek naar 
plastic verpakkingsmateriaal. Een vrijwil-
liger die camerabeelden in de gaten hield, 
alarmeerde direct de politie, die de twee wist 
te pakken. Vrijwilliger Voedselbank Arnhem: 
‘Heel triest, we doen alles om mensen te 
helpen’.

WWW.voedselbankennederland.nl
www.facebook.com/voedselbankennederland
https://twitter.com/VoedselbankenNL
https://instagram.com/voedselbankennederland/
https://www.linkedin.com/company/voedselbanken-nederland/
https://svjmedia.nl/upd8/2402/de-stijgende-inflatie-kan-invloed-hebben-op-de-financiele-veiligheid-binnen-nederland/



