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Voorwoord

Verschuivingen in Voedselverwerving
Bij de start in 2002 verwierven voedselbanken voedsel in hun directe omgeving.
Naarmate de organisatie groeide en op
het gebied van voedselveiligheid aan alle
eisen werd voldaan, nam het voedselaanbod van producenten van merkartikelen
toe. Naast zuivelproducten ging het daarbij vooral om lang houdbare producten.
Door deze ontwikkeling werd de verhouding lokaal versus landelijk verworven
producten ongeveer 2/3 : 1/3. In totaal
leveren de 167 voedselbanken ongeveer
45 miljoen producten aan klanten van
voedselbanken.
De afgelopen 3 jaar werden de voedselpakketten ook regelmatig aangevuld met
fruit en groente, dat beschikbaar kwam
dankzij een Europese steunmaatregel
in het kader van de afnameboycot door
Rusland.
De situatie is in 2017 wezenlijk veranderd.
Producenten zijn met groot succes de
strijd tegen voedselverspilling aangegaan. Enerzijds om de winstgevendheid
te verbeteren; anderzijds vanwege een
toenemend bewustzijn dat voedselverspilling vanuit maatschappelijk oogpunt om
meerdere redenen ongewenst is.
Voor voedselbanken heeft dit tot gevolg
dat de stroom producten die door de
levensmiddelenindustrie wordt geleverd,
aanzienlijk is verminderd. Tevens heeft de
Europese subsidieregeling voor Fruit en
Groente z’n langste tijd gehad.
Gelukkig dienen zich nieuwe kansen aan.

Alles overziend ontstaan er voor lokale
voedselbanken mogelijkheden om de verminderde beschikbaarheid van houdbare
producten te compenseren met ingevroren
vlees en producten met een relatief korte
houdbaarheid.
Juist die laatste productgroep vraagt voor
voedselbanken een omschakeling in de
manier van werken. In plaats van 1x per
week uitgifte van het voedselpakket aan
klanten, zouden nu meerdere dagen per
week kort houdbare producten aan klanten
worden geleverd.
Vrijwilliger aan het werk bij VB Gouda.
Voedselbanken Nederland (VBN) heeft
inmiddels met vrijwel alle grote supermarktorganisaties samenwerkingsovereenkomsten afgesloten (zie ook de artikelen elders
in deze Vitamine). De invulling van die
samenwerking verschilt per organisatie.
Soms ligt de nadruk op lokale samenwerking tussen supermarkt en voedselbank.
Daarbij wordt vooral veel ingevroren vlees
ingezameld.
Andere organisaties richten zich op donatie van (koel-)verse producten met een te
korte houdbaarheid om nog aan de winkels te kunnen uitleveren. Deze producten
gaan rechtstreeks vanuit de Distributiecentra van de supermarktorganisatie naar één
van de Regionale Distributiecentra van
voedselbanken. Een andere trouwe leverancier concentreert zich op de levering
van aardappelen, groente en fruit.

Coop tekent voor samenwerking

Coop is een vooruitstrevende en moderne
supermarktorganisatie met aandacht voor
de sociale aspecten in de lokale samenleving. Het motto van de organisatie: samen
maak je ’t verschil. De samenwerking met
Voedselbanken Nederland die in mei werd
vastgelegd in een overeenkomst, is één
van de manieren waarop Coop hier invulling aan geeft.
Gerard Koning, Commercieel Directeur
Coop: “We zijn trots op deze samenwerking met Voedselbanken Nederland.
Elke Coop-supermarkt in Nederland kan

Een aantal voedselbanken heeft inmiddels
met succes deze omslag gemaakt. In navolging van de Voedselbank Amsterdam
zijn lokale ‘Voedselbrigades’ opgericht.
Een Voedselbrigade haalt dagelijks in een
vaste ronde producten op bij supermarkten van verschillende organisaties.
De gevarieerde ‘oogst van de dag’ wordt
nog dezelfde of uiterlijk de volgende dag
aan klanten van de voedselbank uitgereikt.
Naast Amsterdam zijn ook onder meer de
voedselbanken van Groningen, Dordrecht
en Tilburg succesvol met deze intensieve
manier van voedselverwerving. Verwacht
wordt dat deze ontwikkeling zal versnellen,
naarmate meer voedselbanken beschikken over geschikte chauffeurs, gekoeld
transport en opslagcapaciteit voor gekoelde en diepvriesproducten.
Willem van Prooijen
Bestuurslid Voedselverwerving

nu de lokale voedselbank steunen. Hiermee helpen we niet alleen voedselverspilling tegen te gaan, maar hopen we ook het
verschil te maken voor een groep kwetsbare mensen.”
Willem van Prooijen, bestuurslid Voedselverwerving bij Voedselbanken Nederland:
“Coop heeft met ruim 260 winkels een
goede spreiding in Nederland. Daardoor
kunnen veel voedselbanken gebruik
maken van deze samenwerkingsovereenkomst.”
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Uitbreiding
samenwerking
Jumbo
Recent tekenden Jumbo en Voedselbanken Nederland een landelijke overeenkomst waarmee de samenwerking werd
geïntensiveerd.
Met deze overeenkomst maakt Jumbo het
haar winkels en distributiecentra lokaal nog
makkelijker om zelf een bijdrage te leveren
aan het terugdringen van voedselverspilling en een goede bestemming te vinden
voor overtollig voedsel. In Nederland leeft
meer dan een miljoen mensen onder de
armoedegrens. Door samen te werken met
de voedselbank worden producten, die
Jumbo bijvoorbeeld niet meer kan verkopen conform de Zeven Zekerheden van
Jumbo maar nog wel geschikt zijn voor
consumptie, gedoneerd aan hen die het
nodig hebben.

Vlnr Willem van Prooijen (VBN), Colette Cloosterman-van Eerd (Jumbo), Leo Wijbelt
(VBN), Ton van Veen (Jumbo)
De landelijke samenwerking met Voedselbanken Nederland, die nu zowel voor de
distributiecentra als voor de winkels geldt,
is één van de initiatieven van Jumbo om
voedselverspilling tegen te gaan.
Een groot deel van de winkels werkt al
samen met een van de 167 voedselbanken
in Nederland en de doelstelling is dat alle
winkels waar mogelijk de samenwerking
aangaan. Jumbo was in 2015 de eerste
supermarkt die landelijk faciliteerde dat
lokale voedselbanken bij winkels producten konden inzamelen.

“We werken al verschillende jaren samen
met Voedselbanken Nederland. Dat we
deze samenwerking nu gaan intensiveren
maakt me erg trots. Hiermee kunnen we
aan de wens van onze winkels voldoen om
ook lokaal nog meer bij te kunnen dragen
aan het tegengaan van voedselverspilling en producten te doneren aan mensen
die het goed kunnen gebruiken”, vertelt
Colette Cloosterman-van Eerd, directeur
Formule en Innovatie van Jumbo.
Klik hier voor het volledige persbericht

Samenleving blijkt complex voor sommigen
Soms krijgen wij de vraag waarom er in
2017, nu de recessie voorbij is, de werkeloosheidscijfers dalen en de economie
op volle toeren draait, nog armoede is. De
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) publiceerde recent onderstaand
bericht dat een gedeelte van de problematiek van onze klanten verklaart.
Veel regels zijn voor een groeiende groep
Nederlanders te ingewikkeld geworden.
Zij lopen een verhoogd risico om in de
schulden te raken, blijkt uit een onderzoek
van de RVS. De raad roept overheden en
organisaties op om de regels eenvoudiger
te maken.

Volgens Pauline Meurs, voorzitter van de
RVS, hebben mensen met een inkomensondersteuning met gemiddeld dertien
verschillende regelingen te maken.
Veel mensen raken verstrikt in dit web van

regelingen die bovendien allemaal een
andere kant op wijzen.
Bekijk het volledige bericht hier:
http://bit.ly/2sMho0U

€ 5.000 dankzij Noordkaap-rally
Rabobank-medewerkers
In januari 2017 hebben Ilse Heinsman en Esther Lub deelgenomen aan een rally van 8 dagen naar de Noordkaap. Ilse en Esther
werken voor de Rabobank en besloten hun deelname te verbinden aan een goed doel: Voedselbanken Nederland.

Vlnr: Esther Lub, Caroline van der Graaf en Ilse Heinsman.

Het werk van de voedselbanken vonden zij goed passen bij het
thema Banking for Food van de Rabobank die een bijdrage wil leveren aan de voedselzekerheid, nationaal en internationaal. Naast
hun drukke banen en de intensieve voorbereiding voor de rally
hebben Esther en Ilse ook nog tijd gevonden om geld in te zamelen, met een geweldig resultaat. Ons bestuurslid Caroline van der
Graaf mocht een cheque van € 5.000 in ontvangst nemen.
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Verschenen: jaarverslag en
jaarrekening 2016
Op de website zijn zowel het jaarverslag
als ook de jaarrekening van Voedselbanken Nederland beschikbaar. Enkele
kerncijfers op een rij:
• 1,2 miljoen mensen in Nederland onder
de armoedegrens leefde (en 1 op de 8
kinderen zonder ontbijt naar school gaat);
• in Nederland € 5 miljard aan eten is
verspild, waarvan ruim 5% bij de voedselbanken terecht kwam;
• meer dan 95% van de Nederlandse
gemeenten een voedselbank telt;
• 2 miljoen voedselpakketten via de voedselbanken werden uitgedeeld (waarin
o.a. 15 miljoen landelijk ingezamelde
voedselproducten) met een geschatte
totale verkoopwaarde van circa 60
miljoen euro;

• r uim 90% van de voedselbanken
inmiddels gecertificeerd is voor veilige
verwerking van voedsel (en onze vereniging door de NVWA als groen formulebedrijf is gewaardeerd);
• bijna 22% van de klanten binnen 3
maanden weer zonder de voedselbank
verder kan;
• een pilot voor Arbo-omstandigheden
werd gehouden;
• 3,7% van het totaal van de lasten besteed werd aan beheer en administratie
(waardoor 96,3% direct bijdroeg aan de
doelstelling van de organisatie); deze
lage beheerkosten zijn o.a. het gevolg
van het beleid om uitsluitend met vrijwilligers te werken.

De gedrukte versie van het jaarverslag is
via het servicecentrum opvraagbaar.
Breakfasts for Better Days:

Kraft Heinz doneert
bijna 200.000
Honig mixen

Kellogg’s doneert
€10.000

Na de grote donatie van spaghetti in blik
begin 2017 doneert Kraft Heinz nu bijna
200.000 producten van Honig. Het gaat
om diverse soorten droge mixen, voor
soepen, sauzen en maaltijden, die zullen
worden verdeeld over de acht DC’s.

De Verspillingsfabriek maakt sinds
kort soep voor Soupalicious en
daarmee ook voor de Voedselbank
Dat zit zo: als je een kom soep neemt van Soupalicious, dan
geef je er ook meteen een weg aan een klant van een Voedselbank bij jou in de buurt.
Soupalicious serveert lekkere, gezonde
soepen die gemaakt zijn door mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt op basis
van geredde groenten. Voor iedere liter
Soupalicious soep die afgenomen is, gaat
er letterlijk een liter Souprise-soep naar de
Voedselbank.

Werk jij bij de gemeente of ken je iemand
die daar werkt, vertel dan over Soupalicious-soep!

De gemeente Eindhoven is al helemaal
enthousiast, ze bestelt al haar soepen bij
Soupalicious. Hoe mooi zou het zijn als
iedere gemeente waar een voedselbank
zit Soupalicous aan haar medewerkers zou
serveren?

Wil je weten hoe je Soupalicious soep bij
jou op het werk krijgt of wil je nog meer
informatie hebben?
Neem dan contact op met De Verspillingsfabriek via deze site: http://bit.ly/2sepbRx

Werk jij bij een bedrijf en wil je via Soupalicious de Voedselbank uit je eigen regio
steunen? Dat kan natuurlijk ook!

Als onderdeel van hun internationale programma Breakfasts
for Better Days
doneerde Kellogg’s
onlangs €10.000
aan Voedselbanken
Nederland.
Met het Breakfasts for Better Days programma wil Kellogg’s in 2025 internationaal 2,5 miljard porties ontbijt hebben uitgedeeld aan mensen die dat goed kunnen
gebruiken. In het programma focust het
bedrijf vooral op kinderen die zeer kwetsbaar zijn in situaties van armoede en een
stevig ontbijt nodig hebben om goed te
presteren op school. De financiële donatie
is een prachtige aanvulling op de producten die Kellogg’s op regelmatige basis aan
de voedselbanken doneert.

Flinke donatie van
Tastemakers
Voor het derde jaar achtereen heeft Tastemakers uit Werkendam de voedselbanken
verrast met een flinke donatie. Er werd een
cheque voor geld en goederen (voedsel)
aangeboden met een waarde van ruim
23.000 euro.
Tastemakers, dat is gespecialiseerd in de
samenstelling en levering van o.m. kerstpakketten, stelt haar klanten jaarlijks in de
gelegenheid om pakketten af te nemen met
het etiket ‘goed doel’. Een deel van de opbrengst daarvan gaat naar een goed doel.
Het blijkt een traditie dat de voedselbanken
daarbij als goed doel worden gekozen.
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Infographic met feiten en
cijfers voedselbanken in
Nederland
Reclamebureau Scrambled Ads heeft een prachtige infographic
ontwikkeld. Daarin staan de belangrijkste feiten en cijfers uitgebeeld over armoede in Nederland en de voedselbanken.
Je vindt de infographic op onze website onder ‘Feiten en Cijfers’.
De infographic is voor alle voedselbanken en relaties te gebruiken.
Er zijn ook losse afbeeldingen beschikbaar voor in presentaties of op
sociale media. Opvraagbaar via welkom@voedselbankennederland.nl

Al 42 Vriendentuinen actief voor
voedselbanken
In Nederland zijn inmiddels al 42 zorgboerderijen met Vriendentuinen
te vinden. De Vriendentuinen zorgen dat de voedselbanken verse
groente en fruit krijgen. Er werd al 107.708 kilo groenten en fruit
gedoneerd. En 293.846 eieren! In de Vriendentuinen werken mensen
met een beperking, en die vinden met dit werk weer hun plek in de
maatschappij. Een prachtig initiatief waar we erg blij mee zijn.
Klik hier om meer te lezen over Vriendentuinen.

Voedselbanken Nederland gastheer van Europese
voedselbanken (FEBA) congres
Van 20 t/m 22 april werd de jaarlijkse
FEBA-vergadering (Federatie Europese
Voedselbanken) gehouden in het
Art Hotel in Rotterdam.
Vertegenwoordigers van voedselbanken
uit dertig landen waren hierbij aanwezig.
Ter voorbereiding was voorafgaand aan
het congres op woensdagmiddag, voor het
eerst, een presidentsmeeting waarbij alle
voorzitters van de landelijke voedselbankorganisatie dit lid zijn van FEBA, met elkaar
spraken over de toekomst.
Thema van het congres was: Duurzaamheid van voedselbanken en in het bijzonder rondom fondsenwerving.
Als gastsprekers waren op de donderdag
vertegenwoordigers van voedselleveranciers aanwezig, waaronder Jan Zijderveld
(CEO Unilever Europa) en Frank van
Ooijen (directeur duurzaamheid van
Friesland Campina). Tevens werd er een
welkomstwoord gesproken door Staatsecretaris mevrouw Jetta Klijnsma.
Naast het officiële programma was er ook
tijd voor ontspanning De gasten werden
op de donderdag met een hapje en een
drankje welkom geheten in het stadhuis

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Voedselbanken Nederland.

van Rotterdam, gevolgd door een diner in
de Euromast en een bijzonder optreden
van de harpiste Lavinia Meijer, die volledig
belangeloos optrad.
De FEBA-conferentie werd op zaterdag
afgesloten met de Algemene Ledenvergadering. Dank aan alle sponsoren die dit
FEBA-congres hebben mogelijk gemaakt
waaronder: de gemeente Rotterdam, RET,
het Art hotel, Lavinia Meijer (harpiste),
Royal Delft, Unilever Benelux, Taste-andMore, Rental Go, Ans van Baardwijk,
Concorde Group, Drukkerij Hemel en
Rotterdam Partners.
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