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Voorwoord
In de afgelopen periode waren er in bijna 
alle regio’s vergaderingen van het Regio-
naal Overleg Platform. Het was soms even 
wennen om het dit keer via een beeld-
scherm te doen, maar het verliep overal 
prima. De verhalen over hoe het de voed-
selbanken lukte de klanten onder moeilijke 
omstandigheden voedsel te blijven geven, 
waren indrukwekkend. Minstens zo indruk-
wekkend was de reactie van alle voedsel-
banken op de verwachting, dat we veel 
meer klanten zullen moeten helpen: als het 
ons lukt voldoende voedsel en vrijwilligers 
te werven, gaat het ons absoluut lukken!
Ik wens jullie allen een welverdiende en 
zonnige vakantie toe.

Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

Coronanieuws

Gezocht: best practices bij 
voedselbanken om te delen

In de MEEdeler van juni schreef Frank 
Kleintjes (VB Aalst Waalre ) een artikel, 
over hoe ze er in zijn geslaagd om weer 
snel terug te schakelen naar het win-
kelconcept. We willen graag dit soort 
ervaringen van voedselbanken delen, 
zodat we van elkaar kunnen leren. 

Voorlopig zullen we nog wel met 1,5 meter 

afstand moeten werken. Wil jij met col-
lega’s bij andere voedselbanken delen hoe 
je zaken hebt georganiseerd? 
Denk daarbij aan:
•  Hoe organiseer je nu de (her-)intake?
•  Hoe geef je inhoud aan de sociale 

contacten met de klanten?
•  Hoe heb je je voorbereid op een moge-

lijke nieuwe (regionale) lock down?
•  Hoe bereiden jullie je voor op de groei 

t.g.v. de verwachte recessie  
(tot wellicht 50+% in de komende  
12 maanden)? 

•  We hebben daarbij veel extra voedsel 
nodig. Hoe doe je dat? 

•  Hoe houd je supermarktacties in deze 
tijd? 

•  Hoe krijg je het voor elkaar om met 1,5 
meter afstand toch de uitgifte te rege-
len? 

•  Heb je een goed systeem om klanten 
in “tijdsblokken” in te delen? 

•  Hoe en waar vond jij nieuwe vrijwilli-
gers? 

•  Heb je een bijzondere methode om de 
vrijwilligers in te delen in de tijds-
blokken bij de uitgifte of op andere 
momenten, zodat ze elkaar niet voor 
de voeten lopen?

Laat dit je collega’s weten, zodat niet ie-
der voor zich het wiel gaat uitvinden. Stuur 
een berichtje naar de redactie en wij delen 
jouw verhaal aan je collega’s! Deadline 
voor kopij is de 11e van elke maand.

Argos doneert  
mondkapjes aan de 
voedselbanken

Op woensdag 8 juli overhan-
digde Patrick van Oosten, 
commercieel directeur bij 
Argos Packaging & Protection, 

2000 mondkapjes aan Henk van der Meer, 
bestuurslid bij Voedselbanken Nederland. 
Argos is een nieuwe leverancier van Voed-
selbanken Nederland. 
Vanwege de coronacrisis zijn veel voedsel-
banken tijdelijk overgestapt op een nieuwe 

Vlnr: Van Argos; Ian Kenti, Patrick van Oosten en 
van VBN; Henk van der Meer, Adie Kreijns, Rene 
Nederpelt en Stado Kiewiet de Jonge
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manier van uitgifte. Het voedsel wordt in 
papieren of plastic zakken verzameld. 
Deze zakken worden in voedselbank 
kratjes geplaatst. Klanten van de voed-
selbanken tillen de tassen eruit en nemen 
deze mee naar huis. Daarmee is de kans 
op virusoverdracht minimaal. 
Stado Kiewiet de Jonge, verantwoordelijk 
voor inkoop bij VBN, ging met zijn collega’s 
uit het team op zoek naar een leverancier. 
De keuze viel op Argos, die sinds enkele 
weken zowel de papieren als de plastic 
tassen levert.
Argos gaf aan iets extra’s te willen doen 
en besloot om mondkapjes te doneren. De 
mondkapjes zijn bestemd voor de vrijwil-
ligers.
Henk van der Meer, bestuurslid voedsel-
veiligheid bij Voedselbanken Nederland is 
als lid van het crisisteam, nauw betrokken 
bij alle maatregelen die de voedselbanken 
treffen in corona tijd. “Veel vrijwilligers vin-
den het prettig om tijdens hun werkzaam-
heden op de voedselbank een mondkapje 
te dragen. Deze schenking van Argos 
wordt dan ook zeer gewaardeerd”. 

Mantelovereenkomsten in de maak voor 
persoonlijke beschermingsmiddelen

Het bestuur van Voedselban-
ken Nederland (VBN) heeft 
het inkoopteam gevraagd, 
raamovereenkomsten af te 

sluiten voor de aanschaf van persoonlijke 
beschermingsmiddelen door individu-
ele voedselbanken. Het blijkt dat er om 
verschillende redenen hier behoefte aan is. 
Zodra er overeenkomsten met leveranciers 
zijn afgesloten, zullen we de voedselban-
ken hiervan op de hoogte brengen.

Mondneusmaskers
Er zijn vrijwilligers 
die er niet gerust 
op zijn dat ieder-
een in zijn/haar 
omgeving de 1,5 
meter afstand in 
acht kan of wil 
nemen. Men wil 
dan graag een mondkapje op als extra 
zekerheid. Van belang is dan wel dat het 
gekozen mondkapje niet alleen bescher-
ming naar de omgeving biedt (zoals in het 
openbaar vervoer), maar het kapje ook de 
drager enige bescherming biedt. Daarvoor 
is tenminste het type FFP2 “niet medisch” 
mondkapje nodig. Er blijkt veel namaak op 
markt, inclusief vervalste certificaten. Daar-
om is het zaak dat we een betrouwbare 
leverancier vinden die de voedselbanken 
kwalitatief goede mondkapjes wil leveren 
tegen een acceptabele prijs. We denken 
in de loop van juli een leverancier hiervoor 
te hebben. We zullen dan doorgeven aan 
de voedselbanken waar ze betrouwbare 
mondkapjes kunnen aanschaffen voor 
hun vrijwilligers. Aan klanten moeten deze 
mondkapjes niet worden verstrekt! 
LET OP: Een niet-medisch mondkapje voor 
eenmalig gebruik, is altijd een aanvulling 
op andere hygiënemaatregelen. Het kan 
geen vervanging zijn voor het 1,5 meter 
afstand houden. Ook vaak handen wassen 
en hoesten in de elleboog blijven belang-
rijk. Hoe je een mondmasker verantwoord 

gebruikt, staat beschreven in versie 4 van 
de Handleiding Coronacrisis paragraaf 5.5.

Handschoenen
Wegwerphandschoenen werden al vóór de 
coronacrisis op grote schaal gebruikt bij 
de voedselbanken. Vooral bij het sorteren 
en ompakken van groente en fruit. Op 
zich niet verkeerd, maar vanuit hygiënisch 
oogpunt niet nodig.
Het dragen van handschoenen geeft 
een schijnveiligheid en helpt niet tegen 
voorkomen van besmetting of verspreiding 
van een virus. Want alle besmetting die 
normaal gesproken op je handen komt, zal 
ook op je handschoen komen en kan even 
gemakkelijk worden doorgegeven. Ons ad-
vies is daarom: draag geen handschoenen 
maar was je handen regelmatig met zeep. 
Dat geeft de beste bescherming.

Desinfectiemiddelen
Desinfectiemiddelen worden ingezet voor 
het doden van bacteriën en de bestrijding 
van virussen. Deze middelen moeten vol-
doen aan de Europese biociden wetgeving 
en mogen geen residuen overdragen. 
Denk bij de voedselbanken aan aardap-
pelen, groenten en fruit. De CTGB geeft 
namens de overheid een registratie en 
wettelijke gebruiksaanwijzing af. Voedsel-
banken mogen uitsluitend geregistreerde 
desinfectiemiddelen gebruiken.
Het inkoopteam onderzoekt verschillende 
producten zoals ontsmettingsspray, hand-
desinfectiemiddelen en ontsmettende doe-
ken. Om een acceptabele prijs te krijgen, 
moeten we waarschijnlijk voor de spray en 
desinfectievloeistof werken met navulbare 
flessen. 

Let op bij aanvraag gratis VOG
Als je als voedselbank in aanmerking wilt 
komen voor de gratis VOG-regeling, is het 
belangrijk dat je niet stelt dat de vrijwilli-
gers niet of nauwelijks in aanraking komen 
met de klanten. De gratis regeling geldt 
namelijk alleen voor hulpverleners die in 
aanraking komen met kwetsbare perso-
nen. Volg de aanwijzingen die wij in ons 
Infobulletin over de gratis VOG hebben 
gezet, dan komt het goed. De belangrijk-
ste punten: zet de tekst die wij hebben 
voorgesteld, op je website en zorg dat de 
links naar de Integriteitscode en naar de 
vertrouwenspersonen goed werken.  
Doe daarna bij het ministerie van VWS  
de aanvraag via  
https://gratisvog.nl/aanmeldformulier. Wie 
hulp bij de aanvraag wil, kan mailen met 
joukeschat@voedselbankennederland.nl of 
bellen met 0655747045

Arbo in corona tijd 
Door de coronacrisis heeft een 
aantal voedselbanken, structu-
reel of tijdelijk, extra huisvesting 
(t.b.v. opslag goederen dan 

wel de opening van een tijdelijk uitgifte-
punt) moeten zoeken.
Bij het beoordelen van dergelijke uitbrei-
dingen is daar, waar het de arbeidsom-
standigheden betreft, natuurlijk ook de 
zorgplicht van de lokale besturen van 
toepassing.
Uit de deelname van nagenoeg alle voed-
selbanken aan het project ‘Veilig wer-
kende Voedselbanken’, is wel duidelijk dat 
bestuurders en vrijwilligers zich bewust zijn 
van de aandacht voor de Arbeidsomstan-
digheden. Om te voorkomen dat er op een 
later moment onverwachte uitgaven nodig 
zijn, is het verstandig om de Risico- inven-
tarisatie en evaluatie (RI&E) en het plan 
van aanpak met betrekking tot de Arbeids-
omstandigheden toe te passen.
Onze vrijwilligers moeten kunnen rekenen 
op veilige werkomstandigheden, afge-
stemd op de risico’s en gevaren binnen de 
voedselbankorganisatie.

Mochten er bij het toetsen van de arbeids-
omstandigheden op jouw huidige locaties 
-maar ook in de tijdelijke extra locaties- 
nog vragen zijn, aarzel dan niet om zelf
rechtstreeks contact op te nemen met jouw
(ook vrijwillig werkende) veiligheidsadvi-
seur.
Als je de contactgegevens van jouw
Veiligheidsadviseur niet meer hebt, neem
dan contact op met de huidige landelijk
coördinator van het project veilig werkende
Voedselbanken, Frans Miermans.
Tel. 0629980494 of mail:
frans.miermans@voedselbankennederland.nl.
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Nieuwe polis  
bestuurders- 
aansprakelijkheids-
verzekering
Op Voedingsbodem onder de tegel  
“juridisch en verzekeringen” hebben wij de 
nieuwe bestuurdersaansprakelijkheidsver-
zekering opgenomen en ook een bestand 
met de polisvoorwaarden. De bestuurders 
van alle voedselbanken en RDC’s, de 
Stichting Regionaal Distributiecentrum 
Fryslân, de Groente & Fruitbrigade en 
Voedselbanken Nederland zijn via deze 
verzekering gedekt tegen claims in ver-
band met hun functioneren als bestuurslid. 
Wellicht ten overvloede: we hebben ook 
een collectieve bedrijfsaansprakelijk-
heidsverzekering. Die is ook te vinden op 
Voedingsbodem. Deze twee verzekeringen 
hoeven voedselbanken dus niet zelf af te 
sluiten. Er is ook een algemeen infoblad 
over verzekeringen te vinden op voedings-
bodem.

Openbaarmaking NVWA inspectieresultaten
De NVWA maakt per 1 sep-
tember, op basis van de 
Gezondheidswet, inspectiere-
sultaten binnen heel Nederland 

openbaar. Het gaat hierbij uitsluitend om 
hotels, pensions en conferentieoorden, 
restaurants, cafetaria’s, ijssalons e.d. Ook 
formulebedrijven in deze sectoren worden 
openbaar gemaakt op locatieniveau.  

 de Houwers Groep als Sensz hebben in 
hun nieuwsbrieven aandacht gegeven aan 
dit onderwerp. De voedselbanken vallen, 
alhoewel we een formulebedrijf zijn, niet 
onder deze regeling. Onze inspectieresul-
taten worden dus niet openbaar gemaakt 
en blijven alleen beschikbaar voor de 
lokale voedselbank en Voedselbanken 
Nederland.

Basis training Voedselveiligheid  
weer gestart

Door de coronacrisis heb-
ben we de cursus in maart en 
april moeten annuleren. Vanaf 
13 juli zijn we weer gestart, 

weliswaar in kleinere groepen (max 8 
personen) maar wel frequenter. Met de 
cursus “Handboek Voedselveiligheid in 
de praktijk” wil het team voedselveiligheid 
lokale coördinatoren (of bestuursleden) die 
(mede-)verantwoordelijk zijn voor voedsel-
veiligheid helpen door kennis aan te reiken 
vanuit het Handboek. Hij/zij is daarna in 
staat het lokale beleid vorm te geven en de 
lokale vrijwilligers te trainen. Nevendoel is 

het onderling contact en ervaringen uitwis-
selen. De drie cursussen in juli zijn volge-
boekt, maar er zijn nog enkele plaatsen vrij 
voor de cursus op maandag 10 augustus 
en dinsdag 25 augustus. (Maximaal twee 
deelnemers per voedselbank en vol = vol)
Indien deze data zijn volgeboekt kan men 
zich op een reservelijst laten zetten.
De training wordt van 10:30 tot 15:30 uur 
gehouden in het VB NL Service Centrum 
te Houten. Men kan zich aanmelden via 
het e-mailadres: teamvoedselveiligheid@
voedselbankennederland.nl 

Workshop temperatuurborging en kwaliteit  
17 augustus

Voor coördinatoren en be-
stuursleden voedselveiligheid 
die de cursus “Handboek 
Voedselveiligheid in de praktijk” 

hebben gevolgd biedt het team voedsel-
veiligheid een workshop aan waarbij we 
twee onderwerpen verder uit diepen. In 
deze workshop wordt er na de presentatie 
in kleine groepen verder gesproken, zodat 
lokale ervaringen uitgewisseld kunnen 
worden. Onderwerpen zijn:

1. Het borgen van de temperatuur
Hoe kan je verantwoord de temperatuur 
borgen zonder teveel te meten en registre-
ren? Met praktijkvoorbeelden laten we zien 
hoe dat kan.

2. Kwaliteit in relatie tot THT/TGT
Dit geeft de coördinatoren voedselveilig-
heid inzicht hoe zij lokaal kunnen omgaan 
met het beoordelen van de kwaliteit. 
Waarom kan bij het ene product de THT 
overschreden worden en bij het andere 
product niet? 

De workshop staat gepland voor maandag 
17 augustus van 10:30 uur tot 15:30 op het 
Service centrum te Houten. Geef je bijtijds 
op, want vol = vol.
Aanmelden bij teamvoedselveiligheid@
voedselbankennederland.nl 

Verzoek van de Groent & Fruitbrigade
De collega’s van de Groente 
& Fruitbrigade verzochten ons 
het volgende. Kunnen de verse 
producten die zij aanleveren 

bovenin de pakketten gestopt worden? 
Het lijkt wellicht vanzelfsprekend, maar 
er waren wat opmerkingen bij hen binnen 
gekomen over geplette producten. 

Nieuwe online  
Budgetkrant

1 juli jl. opende de Budget Krant Neder-
land haar digitale deuren naar een low 
budget krantenwereld, die beter is voor 
ons mensen, dieren en het milieu. De 
krant is geheel gratis online verkrijgbaar, 
voor iedereen die graag geld wil bespa-
ren en/of low budget wil of moet leven.  
Oprichtster van Budget Krant Nederland, 
is single mom Esmeralda Sikkema (48) uit 
Amsterdam. Ze is klant bij VB Amsterdam 
Oost. Door een faillissement van haar 
kinderdagverblijf is ze in de financiële 
problemen geraakt, maar klinkt strijdvaar-
dig en is over 3 jaar klant af.
Zij besloot haar enorme ervaring in de 
wereld van de low budget te delen in 
een digitale maandelijkse krant, die voor 
iedereen met internet bereikbaar is.
Door de krant gratis te houden ( hoe 
low budget wil je het hebben!) is deze 
voor iedereen toegankelijk. Budget Kant 
Nederland wordt vrijwillig en particulier 
digitaal uitgegeven en komt bij de abon-
nees maandelijks binnen via de mail. 
De krant geeft allerlei tips op het gebied 
van goedkoop aankopen, recepten, 
kleding(maken) enz. Wil je meer weten? 
Neem dan een kijkje op de website  
(www.budgetkrantnederland.nl), daar 
kan je ook aanmelden voor maandelijkse 
toezending.
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Nieuwtjes van andere voedselbanken
Voedselbank Veendam ontvangt vacumeermachine
Voedselbank Veendam en omstreken is in 
het bezit gekomen van een vacumeerma-
chine. Hierdoor kan men vooral groen-
teproducten vacuüm gaan verpakken, 
waardoor deze langer houdbaar blijven. 
Henkelman BV uit ’s-Hertogenbosch 
heeft deze schenking gedaan. Zij zijn van 
mening dat in Nederland iedereen moet 
kunnen eten, ook de allerarmsten onder 
ons. Daarnaast kan men met de vacuüm 
verpakkingstechnologie een steentje 
bijdragen om voedseloverschotten terug 

te dringen en verspilling tegen te gaan. 
Voedselbak Veendam is heel erg blij met 
deze gift.

Nieuwe gekoelde bestelbus voor voedselbank Gorinchem
Vorig jaar oktober is VB Gorinchem 
verhuisd naar haar nieuwe locatie aan 
de Schelluinsevliet 11. Op deze locatie is 
gelijk een grote koel- en vriescel geïnstal-
leerd. Eén van de wensen was nog een 
bestelbus met een koel/vriesunit. 
Deze wens is in vervulling gegaan! Met 
dank aan het coöperatiefonds van de 
Rabobank Lek en Merwede en garage 
van den Bergh uit Dalem. De Rabobank 
heeft hiervoor een bijdrage van €10.000,- 
geschonken. Garage van den Bergh, 
waarmee de Voedselbank al jaren een 
samenwerking heeft, heeft een nieuwe 
Renault bestelwagen aangeschaft en stelt 
deze voor een langdurige periode ter be-
schikking aan de Voedselbank. De inbouw 
van de koel/vriesunit in de bestelbus is 
mede door het geschonken bedrag van 

de Rabobank en een donatie van Voedsel-
banken Nederland gerealiseerd. Door de 
komst van een gekoelde bestelbus kunnen 
bederfelijke producten op de juiste wijze 
worden vervoerd en kan de voedselveilig-
heid voor klanten de komende jaren nog 
beter worden gecontroleerd en gegaran-
deerd. 

Kalender 
Internationale dag van de jeugd  12 augustus 2020
Workshop Voedselveiligheid  10 en 25 augustus
Algemene Ledenvergadering  5 september 2020
Week van de alfabetisering  7-13 september 2020
Week van de voedselbanken week 42 met daarin 16 en 17 oktober
Algemene Ledenvergadering  28 november 2020
Nationale Vrijwilligersdag  7 december 2020
Internationale dag voor de rechten van de mens 10 december 2020

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 19, 3992 AG 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.

Mooie actie van het UWV
Het UWV is een actie gestart voor de 
voedselbanken, onder de naam: “Zorg 
dat de Voedselbank de mandjes weer kan 
vullen”. De voedselbanken hebben het 
door de coronacrisis zwaar. En dat geldt 
ook voor het groeiend aantal mensen dat 
van hen afhankelijk is. De kosten om de 
voedselbanken draaiende te houden, zijn 
tijdens de crisis opgelopen, o.a. door extra 
hygiënemaatregelen. Het voedsel krijgen 
de voedselbanken gelukkig nog steeds 
grotendeels gedoneerd, maar sommige 
producten moeten worden aangeschaft, 

zoals pasta, 
rijst en olie. 
Deze lang 
houdbare  
producten 
zijn nodig om 
klanten een 
volwaardig voedselpakket te kunnen ge-
ven.De actie wordt gevoerd door ‘Tikkie’  
middels het scannen van een QRcode 
en de opbrengst wordt verdeeld over alle 
voedselbanken in Nederland.
Een mooie actie van het UWV!

Talpa is op zoek naar 
gezinnen in nood 
Voor een nieuw tv-programma van Talpa 
Network is men op zoek naar gezinnen 
die het door onvoorziene omstandigheden 
financieel zwaar hebben en hun persoon-
lijke verhaal met hen zouden willen delen. 
Momenteel zijn ze nog in de researchfase 
en dus in de eerste plaats op zoek naar de 
juiste personen die ons in contact kunnen 
brengen met gezinnen die wel wat hulp 
zouden kunnen gebruiken, want uiteindelijk 
willen we niet alleen een beeld van hun 
situatie schetsen maar ze ook daadwer-
kelijk hulp bieden waar zij structureel mee 
verder kunnen.
Talpa zoekt naar persoonlijke verhalen van 
gezinnen die buiten hun schuld in zwaar 
weer terecht zijn gekomen. Denk aan 
mensen die bijvoorbeeld door Corona niet 
meer kunnen werken en in de schulden 
terecht zijn gekomen, of door faillissement, 
gezinnen die door ziekte of overlijden bin-
nen de familie de eindjes niet meer aan 
elkaar kunnen knopen.
Gezinnen die ondanks alles wel een 
ontzettende drive om er wat van te maken 
maar wegens de soms uitzichtloze situatie 
niet weten hoe dit aan te pakken. 
Talpa is op zoek naar gezinnen waarvan 
de kinderen nog thuis wonen en die wel 
wat hulp zouden kunnen gebruiken, op 
welk vlak dan ook. Het is de bedoeling dat, 
wanneer het programma doorgaat, ze het 
gezin in contact brengen met een ver-
gelijkbaar en maatschappelijk betrokken 
gezin waarbij het financieel voor de wind 
gaat en die hen graag wil helpen. Wie weet 
kan Talpa wat voor ze betekenen.”

Kun jij Talpa helpen? Stuur dan een mailtje 
naar Annebel.Kroezen@talpanetwork.com

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



