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Nieuwsbrief vol vitamines voor de voedselbanken

Artikelen over voedselveiligheid gemarkeerd met:

Voorwoord
Afgelopen weken verschenen in Parool en 
Linda artikelen over voedsel tekorten bij 
voedselbanken. Dat riep vragen op bij een 
aantal collega’s; we kunnen immers bij  
vrijwel elke retailer nu dagelijks voedsel 
ophalen? 
Nog altijd zien we dat er lokaal grote ver-
schillen zijn in de hoeveelheid beschikbaar 
voedsel. Dat heeft te maken met zaken 
als lokaal aanbod en beschikbaarheid van 
vrijwilligers. Niet elke voedselbank slaagt 
er al in om meerdere dagen per week in te 
zamelen en uit te delen. Waarschijnlijk is 
dat één van de redenen waarom nog maar 
60 van de 169 voedselbanken zich bij 
ons hebben gemeld om lokaal voedsel bij 
Albert Heijn op te halen. 

Laat mij weten als er we jullie kunnen 
ondersteunen bij het meerdere dagen per 
week inzamelen en uitdelen. 

Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

Issy klusteam 
kan nog extra 
vrijwilligers  
gebruiken 
Tijdens de ALV van 2 mei jl. is Issy, de app 
die vraag en aanbod van vrijwilligers bij-
een brengt, gepresenteerd aan de leden. 
Er is toen een oproep gedaan voor vrijwil-
ligers bij voedselbanken die Issy,  
samen met het projectteam, gaan toepas-
sen bij de voedselbanken.Er hebben zich 
al enkele enthousiaste mensen aange-
meld, maar we kunnen nog meer hulp 
gebruiken! 

Van vacature naar klus 
De manier van werken van Issy is anders. 
In plaats van zomaar vrijwilligers te werven, 
wordt er bekeken hoe een groot project in 
kleine klussen ‘geknipt’ kan worden. Voor 
deze losse klussen worden  afzonderlijk  

vrijwilligers gezocht, zonder verplichtingen 
voor langere termijn: de methode van de 
klusjesman: 

Ombouwen en omdenken 
Het ombouwen van vacatures naar klussen 
vraagt om een andere manier van denken: 
•  Welke vacatures lenen zich ervoor om  

‘in meerdere klussen’ te hakken’? 
•  Hoe doen we dat dan? 
•  Vele handen maken licht werk, maar 

dat betekent ook meer mensen over de 
vloer. Wat vinden we daarvan? Hoe gaan 
we daarmee om? 

Issy Klusteam: Samen goed bezig! 
Het Issy Klusteam gaat vrijwilligers bij 

voedselbanken, die zich bezighouden met 
het werven en inplannen van vrijwilligers, 
helpen bij het organiseren van wervings-
werk; praktisch en met gebruikmaking 
van de Issy-app. Voor die taak zal het 
Issy Klusteam een korte training krijgen. 
Daarna gaan ze langs collega-organisa-
ties, die op een andere manier met hun 
vrijwilligersvacatures willen omgaan. 

Vind je het leuk om: 
•  Met een andere, nieuwe aanpak te 

werken aan een oplossing voor een 
groeiend probleem van jouw vrijwilligers-
organisatie? 

•  Een stapje buiten je eigen voedselbank 
te zetten en met collega’s van andere 
voedselbanken te werken? 

•  Een actieve rol te spelen in een digitale 
ontwikkeling, die de wereld van vrijwil-
ligerswerk op een hele nieuwe en  
creatieve manier benadert? 

•  Mensen te helpen en enthousiast te 
maken? 

Meld je dan aan voor het Issy Klusteam: 
dat kan per email (pauline@issy.nl). 

mailto:bestuur@voedselbankennederland.nl
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Aanmelden voor DE 
waardepuntenactie
Deze week heeft Douwe Egberts 
het licht op groen gezet voor de 
7e Waardepuntenactie.
In samenwerking met de voedselbanken 
gaan Lionsclubs in de maand december 
2018 weer DE-waardepunten inzamelen. 
Het aantal ingezamelde punten wordt door 
Douwe Egberts met 15% verhoogd en 
vervolgens ingewisseld tegen pakken kof-
fie voor de door Lionsclubs aangewezen 
voedselbanken en zelfstandig deelnemen-
de voedselbanken.
Voedselbanken die mee willen doen,  
kunnen zich nu aanmelden bij: 
DE-actie@voedselbankennederland.nl

Inzamelen voedsel bij 
Hema filiaal in elke 
gemeente mogelijk
Inmiddels hebben 30 voed-
selbanken zich aangemeld 
voor deelname voor het 
ophalen van voedsel bij de 
HEMA filialen. HEMA gaat 
deze filialen instrueren over de werkwijze, 
dus wat en hoe het filiaal het voedsel 
moet aanbieden. Daarna wordt er contact 
gelegd met de voedselbanken die zich 
hebben aangemeld.
De mogelijkheid tot aanmelden bestaat 
nog steeds. Contactpersoon hierover  
is André Verschoor,  
andreverschoor@voedselbankenneder-
land.nl,  M: 06 51855815.

Zomeractie met vakan-
tiepakketten bij Picnic
In de periode van 6 t/m 19 augus-
tus organiseert Picnic, de online 
supermarkt, een inzamelingsac-
tie. Hun klanten kunnen online producten 
doneren. Er is gekozen voor vier vakantie-
pakketten; van Hollands (met pannenkoe-
kenmix) tot Mexicaans (wraps). Zodra de 
opbrengst bekend is, zal het landelijk team 
zorgen voor een goede verdeling.

Het schoonmaakplan   
Onze inspectiebedrijven vertelden de werkgroep waarborging voedselvei-
ligheid, dat bij voedselbanken regelmatig een schoonmaakplan ontbreekt. 
In maart 2018 stond er in de Nieuwsbrief van de Houwersgroep het onder-
staande artikel, gericht op al hun klanten in de voedingsindustrie en retail. 

Het komt geregeld terug tijdens onze 
inspecties, dat wij medewerkers, leiding-
gevenden en ondernemers wijzen op het 
gebruik maken van een schoonmaakplan. 
Een opmerking die de inspecteurs dan 
vaak terugkrijgen is: ‘…maar de lijsten zijn 
toch ingevuld!?’. En daar zit wat verwar-
ring. De schoonmaakregistratie is ter 
ondersteuning van het plan. 

Wat is een schoonmaakplan dan 
wel? 
Een schoonmaakplan is een 
overzicht van welke objecten, hoe 
vaak schoongemaakt moeten 
worden, met welke middelen 
en hoe die middelen gebruikt 
moeten worden.  Iedereen die 
schoonmaakt, moet daar-
van op de hoogte zijn. 
Medewerkers moeten 
dus weten wat ze 
moeten doen, wan-
neer ze dat moeten 
doen, hoe ze dat moeten doen 
en wat ze moeten doen als het mis gaat of 
dreigt mis te gaan. Dat is een hele mond 
vol en is samen te vatten in 2 woorden; 
duidelijke instructies. In veel gevallen is de 
schoonmaak goed voor elkaar, maar bij de 
vraag of daarbij het plan gevolgd is, kijkt 
men toch wat raar om zich heen naar de 
blinkend schone ruimte en dat begrijpen 
wij natuurlijk. 

Gebruik de (desinfectie) middelen altijd 
volgens voorschrift. Inwerktijden aanhou-
den en naspoelen zijn noodzakelijk voor 
een goede en veilige werking van het 
product. Goed, omdat dan de bacteriën 
voldoende gedood worden en veilig, zodat 
er geen residu (rest) achterblijft op het op-

pervlak. Die rest kan weer in 
het product terecht komen en 

bij consumptie voor gezond-
heidsklachten zorgen. Middelen 

worden gemaakt en getest met 
een doelbestemming. Wijk je 

daarvan af, dan speel je met de 
gezondheid van jezelf en anderen. 

Volg dus altijd de gebruiksaanwijzing 
van het middel. 

Alles wat je dagelijks gebruikt hebt, 
maak je dagelijks schoon, hetzij in de 

vaatwasser hetzij met de hand. Dan zijn 
er mogelijk materialen die je wel dagelijks 
gebruikt, maar waarbij het niet te doen 
is om die elke dag uitgebreid schoon te 
maken. Die vermeld je apart op het plan, 
want daar is waarschijnlijk een middel voor 
nodig wat agressiever is dan dat voor de 
dagelijkse schoonmaak. Dan komen de 
wekelijkse onderdelen (koelcellen etc.) en 
daarna de periodieke, zoals vriescellen 
en plafonds. Bij elk onderdeel vermeld 
je met welk middel dat schoongemaakt 
moet worden. Bij voorkeur wat de dosering 
daarvan is, of het moet inwerken en of 
het nagespoeld moet worden. Dat is een 
schoonmaakplan. Het heeft dus niets te 
maken met hoe goed er schoongemaakt 
wordt, dat is een misverstand. 

Tot zover het artikel van de Houwersgroep. 
Op de Voedingsbodem vind je een model-
document reinigingsschema als voorbeeld, 
met daarbij ook een voorbeeld registratie-
lijst. Je kunt dit gebruiken voor een eigen 
schoonmaakplan. Daarin kun je dan spe-
cifiek ingaan op de werkinstructies voor de 
reinigingsmiddelen die jouw voedselbank 
gebruikt. 

Temperatuurloggers in bruikleen     
Het team voedselveiligheid 
heeft de beschikking over een 
aantal temperatuurloggers 
(Testo T174-T). Daarmee kan je 
bijvoorbeeld tijdens het transport de tem-
peratuur in een koelbox volgen, waardoor 
je weet waar de kritische punten zitten en 
hoe je de temperatuur goed kan borgen. 
De logger wordt geprogrammeerd (begin, 
einde en interval tijd) via een te installeren 
applicatie op PC/Laptop. 
Een voedselbank die wil zien of deze log-

gers bruikbaar zijn, kan ze 
van het team enige weken 
in bruikleen krijgen.  
Wij verzorgen ook de 
instructie.  
Indien je er gebruik van 
wilt maken, is een mailtje naar teamvoed-
selveiligheid@voedselbankennederland.nl 
voldoende.  
Wij nemen dan contact met je op.
Wie het eerst komt ……

https://www.houwersgroep.nl/nieuws/schoonmaakplan
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Nieuwtjes van andere voedselbanken
Voedselbank Weststellingwerf ontvangt donatie van  
de RABObank   
De Voedselbank Weststellingwerf heeft af-
gelopen week een bijdrage van liefst 4000 
euro gekregen van het Rabobank Coöpe-
ratiefonds Heerenveen-Zuidoost Friesland. 
Dit fonds is Ingesteld voor het ondersteu-
nen van maatschappelijke initiatieven, die 
de leefbaarheid in haar werkgebied dienen 
te vergroten. Dit bedrag is bestemd voor 
vervanging en uitbreiding van de vriesca-
paciteit,  nu supermarkten steeds meer 
voedsel leveren aan de lokale voedsel-
bank, waarvan momenteel een 70 gezin-

nen tweewekelijks gebruik 
maken. Bovendien is het 
magazijn, door de mede-
werking van eigenaar dr. 
Piet Kapenga, uitgebreid 
met een aantal extra vierkante meters om 
extra vriezers te kunnen plaatsen. ‘Ge-
weldig dat de Rabobank onze aanvraag 
zo snel en gul gehonoreerd heeft´, zei 
voorzitter Willem Feenstra, die in de zelfde 
week ook nog eens verrast werd met een 
anonieme gift van bijna drie mille. 

Voedselbank Limburg-Zuid denkt aan baby´s en peuters    
Voedselbank Limburg-Zuid stopt babyvoe-
ding en luiers in de pakketten. Vooral in 
het eerste levensjaar, als de kleinsten nog 
niet ‘met de pot mee’ kunnen eten, is het 
belangrijk dat zij de juiste voeding krijgen. 
Kindjes die dan te kort komen, kunnen 
daar hun leven lang gevolgen van onder-
vinden. Maar babyvoeding is erg duur en 
ook de luiers kosten veel geld. Voor veel 
jonge moeders onder de cliënten was dat 
een probleem, daarom zijn ze gestart met 
een speciale ‘baby aanvulling’ op de pak-
ketten. Gezinnen met baby’s en peutertjes 
vinden nu standaard extra babyvoeding 
(voor de fles en/of potjes) en luiers in hun 
wekelijks pakket.  
Voor dit project is een deel van de provin-

ciale subsidie ingezet. Met Kruidvat kon 
een mooie deal worden gemaakt, waar-
door de babyvoeding en de luiers met een 
korting worden aangeleverd.  

CEVA stelt logistieke  
expertise beschikbaar 
aan voedselbanken
 
CEVA is een wereldwijd 
logistiek bedrijf, dat de voed-
selbanken een warm hart 
toedraagt. Logistiek en Magazijnbeheer 
zijn belangrijke onderwerpen voor voed-
selbanken. CEVA heeft ons de afgelopen 
tijd al enorm geholpen, door hun kennis en 
kunde in te zetten bij verschillende RDCs. 
Op landelijk niveau zijn wij een samenwer-
kingsverband aangegaan. CEVA heeft zich 
nu bereid verklaard, hun lokale vestigingen 
te stimuleren om contact te zoeken met 
lokale voedselbanken in hun omgeving en 
samen te bekijken of zij met logistieke ken-
nis steun kunnen bieden. Ook ondersteu-
ning bij het lokaal werven van financiële 
middelen zou een mogelijkheid zijn. 
Wij zijn hier bij voorbaat erg dankbaar voor 
en hopen dan ook dat alle voedselbanken 
deze hulp met open armen willen ontvan-
gen

Eerste partij  
raamstickers  
uitgeleverd
Voorraad beschikbaar
De oproep in de MEEdeler van mei, waarin 
we peilden of er belangstelling was voor 
raamstickers voor donateurs, heeft een 
enorme response opgeleverd. Wij hebben 
een grote partij raamstickers besteld en 
inmiddels uitgeleverd aan voedselbanken 
die daar belangstelling voor hadden.  
We hebben nu stickers op voorraad in 
Houten. Dus, als jouw voedselbank ook 
raamstickers wil geven aan leveranciers, 
laat het ons weten op  
welkom@voedselbankennederland.nl.  
De stickers zijn gratis.
PLUS retail heeft gevraagd de stickers 
vooralsnog niet aan lokale PLUS winkels 
te geven. Zij bezinnen zich op een eigen 
ontwerp. Alle andere supermarktketens 
juichen het initiatief toe.

Nieuwe website op verlanglijst?
Wij kunnen voedselbanken die een nieuwe 
website wensen inmiddels twee opties 
bieden. In beide gevallen wordt een 
website in Wordpress aangeboden met 
een uitstraling conform die van 
www.voedselbankennederland.nl.

Optie 1: De content van de bestaande 
website blijft bewaard. Er wordt een zipfile 
aangeleverd en er is lokaal expertise 
vereist om deze succesvol te installeren. 
Deze optie boden we een aantal maanden 

geleden voor het eerst aan en is door een 
paar voedselbanken gebruikt. 

Optie 2: We kunnen nu ook een soort 
plug&play website leveren die eenvoudig 
te installeren is. Alle content van de be-
staande website wordt wel overschreven. 
Natuurlijk kun je deze content van te voren 
kopiëren en in een Word file plaatsen, 
zodat je deze na de installatie terug kunt 
plaatsen. 

We hebben deze plug&play variant recent 
succesvol getest bij een voedselbank.  
De hele installatie duurde een klein 
kwartier. De lokale webmaster kon daarna 
aan de slag om de website te vullen met 
teksten en foto’s.
Voedselbanken Nederland kan inmiddels 
beperkt ondersteuning bieden bij de instal-
latie. Als er veel belangstelling is, kan het 
zijn dat we een planning moeten maken en 
niet iedereen gelijk kunnen helpen. 
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Week van de  
Voedselbanken  
(week 42) 
Inmiddels hebben al tientallen voedsel-
banken zich opgegeven als lid van de 
groep ‘Week van de Voedselbanken’ op de 
Voedingsbodem. Een aantal voedselban-
ken heeft al laten weten wat hun geplande 
activiteiten voor die week zijn. Dit loopt 
uiteen van sponsordiner tot open dag. 
Binnenkort staat er een afspraak met een 
PR-bureau om landelijke publiciteit te 
krijgen. Eén van onze ambassadeurs heeft 
zijn medewerking al toegezegd. 
We liggen dus aardig op koers. 

Hebben jullie al een activiteit gepland, 
maar die nog niet doorgegeven? Ik hoor 
het graag.  
Ik ben bereikbaar onder emailadres:  
ellen.pauel@voedselbankennederland.nl of 
op Voedingsbodem. 

NRC Charity Award  
- 18 juli advertentie in de krant
Stemmen voor publieksprijs
In de lente editie van de Vitamine kon-
digden wij al aan dat wij tot de 20 doelen 
behoorden die geselecteerd werden voor 
de NRC Charity Award. 
Studenten van Willem de Kooning Acade-
mie gingen onder begeleiding van docen-
ten en top creatieven uit de reclamewereld 
aan de slag op het thema voedselverspil-
ling.
De studenten zochten lang naar een 
goede visualisatie van hun idee (‘Hoe los je 
het voedselverspillingsprobleem op? Door 
het op te eten’). Ze vonden de bekende 
illustrator Martin Kisman bereid om de 
visual te maken. 

Op maandag 16 juli 2018 staan alle 
printadvertenties op nrccharityawards.nl. 
Onze  advertentie verschijnt 18 juli op een 
dubbele pagina in de NRC en op de online 
banner.
Een vakjury en een publieksjury gaan de 
campagnes beoordelen. De winnaar krijgt 
nog een keer een dubbele pagina gratis 
advertentieruimte in de NRC. Wij zouden 
hem graag winnen!

Jullie kunnen helpen door je stem uit te 
brengen. Vraag ook aan alle vrijwilligers, 
buren en familie om hun stem voor onze 
campagne uit te brengen. Dat kan op 
www.nrccharityawards.nl. 

Voorleeshulp op  
website veelvuldig  
gebruikt
Ook voor lokale voedselbanken gratis 
beschikbaar
Uit de statistieken van de website van 
Voedselbanken Nederland blijkt dat de 
voorleeshulp knop goed gebruikt wordt. 
Deze knop is bedoeld als hulpmiddel voor 
laaggeletterden. Enkele voedselbanken 
maken ook al gebruik van dit hulpmiddel.

Er zijn slechts twee kleine voorwaarden 
verbonden aan het gebruik:
•   Meld je aan via welkom@voedselban-

kennederland.nl. Via het Servicecentrum 
ontvang je een link naar de portal van 
ReadSpeaker waarop nadere instructies 
staan en support beschikbaar is.

•  Zorg dat er lokaal een vrijwilliger met 
programmeer ervaring achter de hand is 
om te helpen met de installatie. Op zich is  
de installatie vrij eenvoudig, maar  enige 
expertise is vereist.

De voorleeshulp is te installeren op elk 
type website, onafhankelijk van het CMS 
systeem. De abonneekosten worden 
betaald door Voedselbanken Nederland 
waardoor het gebruik voor een voedsel-
bank gratis is. 

Gezocht: verhalen voor een nieuw 
EO-programma
Voor een special op NPO1 over 400 jaar 
bijbel in de Nederlandse taal, zoekt de 
omroep diverse verhalen waarbij een 
bijbelverhaal of bijbeltekst een cruciale, 
levensbepalende rol speelt of heeft ge-
speeld. Het opgeven van een carrière, uit 
je comfortzone stappen, een verandering 
op persoonlijk vlak, of de eye-opener die 
nodig was?
Onderweg met de ‘bijbeltruck’ door 
Nederland, ontdekt Bert van Leeuwen dat 
de bijbel vandaag de dag nog steeds van 
grote invloed is.

Vrijwilligers die zich aangesproken voelen 
en mee willen werken aan dit programma, 

kunnen zich melden bij Jesseke Smelt van 
de EO.  
Mail naar: jesseke@eo.nl  
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Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van  
Voedselbanken Nederland.
Eindredactie: Pien de Ruig
Vormgeving: Walter Luykenaar
Met dank aan: bestuursleden Voedsel-
banken Nederland, Ed Claassens en vele 
andere vrijwilligers bij de voedselbanken.
© Vereniging Voedselbanken Nederland
Meidoornkade 22, 3992 AE Houten 
E-mail: welkom@voedselbankennederland.nl 
www.voedselbankennederland.nl
Overname van artikelen in andere publica-
ties is toegestaan. Vermelding van  
Nieuwsbrief Voedselbanken Nederland als 
bron wordt daarbij op prijs gesteld.

Kalender 
De jaarkalender is nu ook te vinden op de Voedingsbodem 
Workshop Voedselveiligheid   28 augustus 2018 
Algemene Ledenvergadering   8 september2018 
Training Voedselveiligheid   1 oktober 2018 
Workshop Voedselveiligheid   8 oktober 2018 
Week van de voedselbanken  week  42, waarin 16 /17 oktober
Workshop Voedselveiligheid   26 november 2018 
Algemene Ledenvergadering   1 december 2018

Kinderboek Eve en Steve
Bosschenaar Misha de Bok (42), creatief brein en ondernemer in 
de Gruyterfabriek in Den Bosch, verwezenlijkte zijn droom door 
zijn onlangs geschreven en  inspirerende kinderboek “The leaf 
that didn’t want to leave” (het blaadje dat niet weg wilde gaan) 
in mei 2018 uit te brengen. Het benodigde geld om het boek te 
maken, is opgehaald via de crowdfundingwebsite Kickstarter. 

Met dit boek hoopt hij kinderen wereldwijd, en in het bijzonder op 
Township scholen in Kaapstad (Zuid-Afrika), te inspireren. 
Het boek is een feel-good, Engelstalig, inspirerend verhaal over 
twee blaadjes, genaamd Eve en Steve, die in een oude  
eikenboom leven met andere bladeren. Een positief zelfbeeld is 
ongelooflijk belangrijk voor kinderen. Dit verhaal is dé manier om 
die positiviteit rechtstreeks in het hoofd van een kind te planten. 
Het boek moedigt ouders en kinderen aan om samen - of hele-
maal alleen - te lezen, met eenvoudige woorden en illustraties die 
aanwijzingen geven voor hun betekenis. De personages in dit 
boek zijn klein, maar ze hebben iets geweldigs gedaan. 

 
Voor voedselbanken die interesse hebben, wil SQuare BV 800 
exemplaren van dit boek gratis ter beschikking stellen. Hoewel 
het boek in het Engels geschreven is, zal het - door het eenvoudi-
ge taalgebruik - niet moeilijk zijn voor kinderen het boek te lezen.
Bestellingen kunnen gedaan worden bij: Rebecca Oudt, van 
Square. En op=op.
E-mail: rebecca@dedicatedtosq.com, tel: 073-7078193

Oproep   
Zoals in de vorige MEEdeler is gemeld, zoeken we vrijwilligers die 
een verhaaltje over zichzelf willen schrijven. Wie ben je (een foto in 
de werkomgeving is leuk, maar niet noodzakelijk), waarom doe je dit 
werk, wat is er leuk, of niet leuk aan, enzovoort.  
De opzet van deze rubriek is, elkaar een beetje leren kennen. 
Daarom deze oproep: Wie vindt het leuk om “de Pen” over te nemen? 
Stuur je bijdrage naar de redactie:  
meedeler@voedselbankennederland.nl 
Mochten er meer bijdragen binnenkomen, dan houden we je stuk in 
reserve en houden je op de hoogte. Bijdragen moeten altijd uiterlijk 
de 11e van de maand aangeleverd worden.

Verdere informatie kan je teruglezen in de MEEdeler  
van mei 2018.

www.voedselbankennederland.nl
http://bit.ly/1BM2y7t
www.facebook.com/voedselbankennederland
https://twitter.com/VoedselbankenNL
https://instagram.com/voedselbankennederland/

